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1. Fejezze ki az alábbi mondatokat az els®rend¶ predikátumlogika nyelvi eszközeivel. Ha
egy mondatot többértelm¶nek talál, keresse meg minden értelmezés logikai fordítását.

Példa János mindenkit utál, aki szereti ®t.

A mondatnak legalább két logikailag különböz® olvasata van: az ® névmás utalhat
Jánosra is, vagy egy, a kimondás kontextusa által (például rámutatással) meghatáro-
zott személyre. El®ször egyértelm¶en kifejezzük a mondat olvasatait:

(a) Bármely x individuumra: ha x szereti Jánost, akkor János utálja x-et.

(b) Bármely x individuumra: ha x szereti y-t, akkor János utálja x-et.

Most bevezetünk néhány jelölést a nem-logikai kifejezésekre, hogy áttekinthet®bbé
tegyük a fordítást:

� a: János

� xRy: x szereti y-t

� xSy: x utálja y-t

És végül megszerkesztjük a fordításokat:

(a) ∀x (xRa⊃ aSx)
(b) ∀x (xRy⊃ aSx)

Feladatok 1. Ha egy fér� udvarol Marinak, az nem sok jót remélhet.

2. Néhány, de nem az összes barátja ismeri Jánost.

3. Nem ismer mindenki mindenkit, de mindenki ismer valakit, aki ismer mindenkit.
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4. Minden fér� utál egy olyan n®t, aki utál minden fér�t.

5. Egy egyeneshez egy küls® ponton át egyetlen párhuzamos húzható.

2. Adjon három példát és három ellenpéldát az alábbi relációtípusokra. A példákat veheti
a hétköznapi nyelvb®l, vagy kedvenc szakterületér®l.

Példa Tranzitív reláció: ∀x ∀y ∀z ((xRy & yRz)⊃xRz)
Pozitív példák: leszármazottja; kisebb, mint ; egyid®s vele

Ellenpéldák: barátja; mer®leges rá; más, mint

trichotóm reláció ∀x ∀y (x = y ∨xRy ∨ yRx)

s¶r¶ reláció ∀x ∀y (xRy⊃∃z (xRz & zRy))

3. A következ® mondatok határozott leírásokat tartalmaznak. Fejezze ki a logikai sz-
erkezetüket Russell és Frege stílusában.

Example Franciaország jelenlegi királya kopasz.

Russell elemzése szerint három dolgot jelentünk ki: azt, hogy van legalább egy in-
dividuum, amely Franciaország jelenlegi királya; hogy más individuum nincs, amely
Franciaország jelenlegi királya lenne; és hogy ez az individuum kopasz. Jelöljük P -
vel azt, hogy Franciaország jelenlegi királya, Q-val pedig azt, hogy kopasz. A logikai
szerkezet így a következ® lesz:

∃x (Px & ∼∃x′ (x′ 6= x & Px′) & Qx)

Frege elemzésében az egzisztencia- és unicitási feltételek nem részei a kijelentésnek
(bár némely kontextusban el®feltételezzük ®ket). A kopasz predikátumot alkalmazzuk
a határozott leírásra, amelyet pedig az ιx leírás-operátor állít el®. A fenti jelölésekkel
a fordítás a következ®képpen alakul:

Q(ιx Px)

Feladatok 1. A 2018-as Cecil B. DeMille díj nyertese mélyszegénységbe született, és
talán elindul az elnökválasztáson.

2. A Déli-sark hidegebb, mint az Északi-sark.

3. Az az ember, aki szabadalmaztatta az els® modern golyóstollat, Budapesten
született.
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