
1. Valós anaĺızis gyakorlat, 2018. szeptember 13.

Az előadás kurzustájékoztatója: http://www.cs.elte.hu/~buczo/edu/mftaj201809.pdf

Bővebben az intenźıv gyakorlatokról: http://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2018osz-an1i/Tajekoztato.html

Várható ZH időpontok: október 17. szerda reggel 8–10 (évfolyamzh, előadás helyett); december 13.
csütörtök 12–14 (az utolsó előtti gyakorlaton).

Osztályozás: gyakorlati jegy ≈
2 · Z1 + 2 · Z2 +R+ P

5
±M , ahol Z1 és Z2 a két ZH pontszám, R a 5–15

röpdolgozat átlaga a két legrosszabb nélkül, P a megszerzett Pedál Medál Pirospontok száma, M az órai
munka (a.k.a. pofafaktor). Jav́ıtási lehetőség: a pót ZH-n (december 19. körül).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok negyedénél többről hiányzik, akkor
csak rendḱıvüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljeśıtése után kaphat gyakorlati jegyet. Ha valaki a
gyakorlatoknak több mint a harmadánál többről hiányzik, akkor egyáltalán nem kaphat gyakorlati jegyet.

1.1. Megnyugtatásul közlöm, hogy tévesnek bizonyult a cáfolata annak a h́ıresztelésnek, mi-
szerint ha mégsem hazugság azt tagadni, hogy a gyakorlatvezető mégsem egy szemét,
akkor lesz olyan vizsgázó, akinek egy valós anaĺızis tétel bizonýıtását sem kell tudnia
ahhoz, hogy ne bukjon meg.

1.2. Írjuk fel a következő logikai kifejezések igazságtábláit: A ⇒ B; A ⇒ B; A ∨ (B =⇒ A).

1.3. Igazoljuk, hogy az implikáció balról disztribut́ıv a diszjunkcióra nézve.

1.4. Bergengóciában minden repülni tudó állatnak van szárnya, és minden madárnak szárnya van.
Melyik álĺıtás igaz biztosan?

(a) Minden szárnyas állat tud repülni (e) Több is biztosan igaz a fentiek közül
(b) Minden madár tud repülni (f) Egyik sem igaz biztosan a fentiek közül
(c) Néhány szárnyas tud repülni (g) Egyik sem igaz biztosan a fentiek közül
(d) Minden szárnyas állat madár (h) Egyik sem igaz biztosan a fentiek közül

(,,Az ország IQ-tesztje” c. tévéműsor nyomán)

1.5. ,,Minden asszony életében jön [van] egy pillanat, mikor olyat akar tenni, amit nem sza-
bad.”

(Szenes Iván – Vértes László – Hofi Géza; https://www.youtube.com/watch?v=-6Urxo79Klg)

Írjuk fel a fenti álĺıtást kvantorokkal, tagadjuk, majd fogalmazzuk meg a tagadást szövegesen is.
(Végül zenéśıtsük meg, és adjuk elő.)

1.6. Mi volt a hiba az előadáson elhangzott 1 a legnagyobb pozit́ıv egész szám ”bizonýıtásával”?

1.7. A1, A2, . . . logikai álĺıtások. Mit mondhatunk, ha
(a) A1 ∧ ∀n ∈ N An ⇒ An+1?
(b) Ha A1 ∧ ∀n ∈ N An ⇒ (An+1 ∧ An+2)?
(c) Ha A1 ∧ ∀n ∈ N (An ∨ An+1) ⇒ An+2?
(d) Ha ∀n ∈ N ¬An ⇒ ∃k ∈ {1, 2, . . . , n− 1} ¬Ak?

1.8. Hogyan lehet helyesen bizonýıtani az a1 = 1, an+1 = an +
1

an
, sorozatra, hogy a10001 > 100?

1.9. A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy tetszőleges
n-re az x + y ≤ n tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva
ugrál, mindig vagy a (0, 1), vagy az (1, 0) vektorral ugrik. Bizonýıtsuk be, hogy létezik olyan végtelen
hosszú útvonal, amin elkerülheti a mérgezett pontokat.

http://www.cs.elte.hu/~buczo/edu/mftaj201809.pdf
http://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2018osz-an1i/Tajekoztato.html
https://www.youtube.com/watch?v=-6Urxo79Klg


Házi feladatok

1.10. Írd fel az A ⇒ (B ⇒ C) kifejezés igazságtábláját.

1.11. Magyarázd meg a beszélgetést!

Kapitány: Elég lesz az üzemanyag a leszálláshoz, vagy lezuhanunk?
Számı́tógép: Igen.
Kapitány: Igen, de MI ?!!
Számı́tógép: Igen, Uram. (R. Smullyan: Mi a ćıme ennek a könyvnek?)

1.12. Igazold, hogy tg 1◦ irracionális.

1.13. Az A1, A2, . . . álĺıtások egy sorozata. Mi következik az alábbi feltételekből?
a) A2, A3 igaz, és ha An és An+1 igaz, akkor An+2 is igaz.
b) Ha An igaz, akkor An+1 is igaz, továbbá A2n hamis minden n-re.
c) Ha An igaz, akkor An−1 is igaz, és A10 hamis.
d) Ha An hamis, akkor An+1 is hamis, továbbá A1 igaz.
e) A1 igaz, és ha An hamis, akkor An−1 is hamis.

Szorgalmi (́ırásban beadható, Pedál Medál Pirospontra beváltható) feladatok

PM1.1. Legyen NOR(x, y) = x ∨ y. Csupán a NOR műveletet felhasználva sokféle logikai kifejezést
késźıthetünk, pl. f(x, y, z) = NOR(x,NOR(NOR(x, y),NOR(z, x))).

(a) Mutasd meg, hogy bármilyen n-változós logikai függvényt előálĺıthatunk ı́gy!
(b) Keress a NOR helyett más kétváltozós logikai függvényeket, amikre ugyanez a tulajdonság

teljesül!
(c) Az ábrán a Texas Instruments SN7402N integrált áramköre látható, ami 4 független TTL NOR

logikai kaput tartalmaz. A TTL szabványban minden adatokat tovább́ıtó vezetékdarab potenciálja
a +5V-os táphoz vagy 0V-hoz (föld) van közel. Az előbbi állapot jelenti a logikai igaz vagy 1
értéket, az utóbbi a logikai hamis, illetve 0 értéket. A logikai kapuk olyan áramköri modulok,
amelyek a bemenetek állapotától függően a kimenetet a megfelelő állapotba álĺıtják. Többnyire
mindegyik adatokat tovább́ıtó vezeték egy logikai kapu kimenetét köti össze egy vagy több logikai
kapu bemeneteivel (kivéve pl. az ú.n. nyitott kollektorú kapukat, amelyek kimeneteit egymással is
szabad összekötni). https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor-transistor_logic

Tervezz csak NOR logikai kapuk felhasználával 1-bites összeadóegységet. A gép A, B és Cin

bemeneteire 0 vagy 1 értéket adva, az S és Cout kimeneteken is 0 vagy 1 értékeket ad ki úgy, hogy
2Cout + S = A + B + Cin. Az áramkörben minden vezetékdarab egy logikai kapu kimenetét vagy
a modul valamelyik bemenetét kösse össze más kapuk bemeneteivel és/vagy az összeadó modul
kimenetével.
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PM1.2. Legyen f(x1, x2, . . . , xn) egy n-változós logikai függvény. Bizonýıtsuk be, hogy az f(x1, x2, . . . , xn)
függvény akkor és csak akkor ı́rható fel csupán a változójelek, zárójelek és az implikáció művelet (⇒)
felhasználásával, ha

∃k ∈ {1, 2, . . . , n}
(

∀x1, . . . , xn

(

xk ⇒ f(x1, x2, . . . , xn)
)

)

.

A korábbi feladatsorok itt: http://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2018osz-an1/

További gyakorló feladatok: http://mat-peldatar.elte.hu

https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor-transistor_logic
http://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2018osz-an1/
http://mat-peldatar.elte.hu

