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INFGT logika
Alaphalmaz : a görög mitológia alakjai
I(x): x nem halandó
N(x): x nő
F (x): x férfi
G(x, y): x gyermeke y

T (x, y): x testvére y

Véleményezze az alábbi mondatoknak az INFGT logika nyelvére való ford́ıtását. Húzza át a
”RENDBEN” szót abban a sorban, ahol nem találja a ford́ıtást megfelelőnek. Pontozás: minden jó
válasz 3 pont.

mondat megfelelője az INFGT logikában Check

1 Athéné Zeusz lánya N(Athéné) & G(Zeusz,Athéné) RENDBEN

2 Rhea Zeusz anyja N(Rhea) & G(Zeusz,Rhea) RENDBEN

3 Zeusz testvérei nem halandók ∃x(T (x,Zeusz) & M(x) & I(x)) RENDBEN

4 Zeusz testvérei nem halandók ¬
(
∃ x (T (x, Zeusz) & ¬I(x))

)
RENDBEN

5 Zeusz testvérei nem halandók ∀ x
((

T (x, Zeusz)
)
→ I(x)

)
RENDBEN

6 Leto egyetlen lánya Artemisz G(Artemisz, Leto) & N(Artemisz) RENDBEN

Az alábbi két mondatot kell leford́ıtania az INFGT logika nyelvére. Pontozás: mondatonkét 6 pont.

mondat megfelelője az INFGT logikában

7 Zeusz szülei nem halandók

8 Hérának van fia, de nincs lánya
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Egy modell az S elméletre:
Név szimbólumok: CSIN, BUMM
Predikátum szimbólum: ILLESZKEDIK
Mondatok halmaza: S =

{
S1 , S2 , S3 , S4 , S5

}
S1 : Legalább egy BUMM van.
S2 : Pontosan három CSIN ILLESZKEDIK minden BUMM-ra.
S3 : Nem ILLESZKEDIK minden CSIN ugyanarra a BUMM-ra.
S4 : Bármely két különböző CSIN-re pontosan egy BUMM

ILLESZKEDIK.
S5 : Bármely két különböző BUMM-ra legalább egy CSIN

ILLESZKEDIK.

Legyen a fent értelmezett S halmaz az elsőrendű logika fölött értelmezett elmélet.
A fent szereplő modellben CSIN: pont, BUMM: vonal (beleértve az egyeneseket és a kört is).

Az S halmazból az S3 eltávoĺıtása után maradó részt jelölje S∗ azaz S∗ =
{

S1 , S2 , S4 , S5

}
és jelölje S∗∗ az S∗ halmazból az S2 eltávoĺıtása után maradó részt, azaz S∗∗ =

{
S1 , S4 , S5

}
és legyen S6 : Pontosan 7 CSIN és 7 BUMM van.

Véleményezze az alábbi álĺıtásokat.
Húzza át az ”IGAZ” szót abban a sorban, ahol nem találja az álĺıtást igaznak.
Pontozás: 3 pont minden jó válasz.

Álĺıtás Check

1 a modell azt igazolja, hogy S6 tautológia S-ben IGAZ

2 a modell azt igazolja, hogy S6 kontingencia S-ben IGAZ

3 a modell azt igazolja, hogy S kategorikus elmélet IGAZ

4 S∗ kategorikus elmélet IGAZ

5 S3 kontingencia S-ben IGAZ

6 S3 tautológia S-ben IGAZ

7 S konzisztens elmélet IGAZ

8 S3 nem levezethető S∗-ben IGAZ

9 S∗ konzisztens elmélet IGAZ

10 S2 független mondat S∗∗-ben IGAZ
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Kíırták az ELTE Lágymányosi Campus büfé pályázatát. A tender győztese a Campus területén öt
évre kizárólagos jogot kap hideg- és melegétel szolgáltatás végzésére. 3 pályázó indult: MacDonalds,
Subway, PizzaHut. Az egyik pályázó képviselője ma nýılt versenytárgyaláson 10 percben ismerteti a
cége ajánlatának főbb szempontjait a b́ıráló bizottság előtt, melynek tagjai:
X, a matematikai statisztika professzora, a ”Critical Thinking in Statistics” könyv szerzője,
Y, a szociálpszichológia professzora, a ”The Persuasive Speech” könyv szerzője,
Z, a HÖK elnöke,

Feladat: Írjon rövid (max 150 szó) vázlatot az egyik (Ön által választott) pályázó képviselője
számára, úgy, hogy a szövegben az alábbi négy érvelési hiba t́ıpusból legalább három t́ıpus
szerepeljen:
1. ökológiai tévkövetkeztetés,
2. hivatkozás kétséges tekintélyre,
3. elhamarkodott általánośıtás,
4. hibás analógiás következtetés.

Jelölje a szövegben a hibat́ıpusok előfordulását!
Pontozás: max. 30 pont


