
Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nereiškia pritarimo turiniui, kuris atspindi tik autorių 
požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

Matematikos is lyginamasis kursas 
2a_1 skyrius – Logika



1. Logika

Aristotelis nustatė keletą paprastų žmogaus samprotavimų modelių, o Leibnicas svajojo privesti 
samprotavimą prie skaičiavimo. Tačiau logika, kaip perspektyvus matematinis dalykas, palyginti 
yra neseniai: 19 amžiaus pradininkai buvo Bolzano, Boole, Cantor, Dedekind, Frege, Peano, C.S. 
Peirce ir E. Schroder. Iš mūsų perspektyvos matome, kad jų darbas veda į Būlio algebrą, aibių 
teoriją, teiginių logiką, predikatų logiką, kaip paaiškinančią natūraliųjų ir realiųjų skaičių sistemų 
pagrindus ir įvedančią įtaigų simbolinį žymėjimą loginėms operacijoms. Ši era nesukūrė jokių 
gilių matematinės logikos teoremų, bet ji atnešė lemiamą konceptualios gamtos pažangą ir 
pripažinimą, kad logika, kai naudojama matematikoje paklūsta matematinėms taisyklėms, kurios 
gali tapti pilnai apibrėžtos.  

Logika yra samprotavimo mokslas, pagrįstas sakinių sudarymo būdais.  Matematinis sakinys 
turi nurodyti faktą arba turėti užbaigtą idėją. Kadangi kiekvienas matematinis sakinys nurodo 
faktą, mes paprastai galime nuspręsti, kad toks sakinys yra Teisingas ar Klaidingas. 

1. 
Kiekvienas kvadratas turi keturias 
kraštines. Teisingas  matematinis sakinys 

2. 12 + 30 = 42 Teisingas  matematinis sakinys 
3. Paryžius yra Ispanijos sostinė. Klaidingas  matematinis sakinys 
4. 42 -18 = 25 Klaidingas matematinis sakinys 

Kartais dėl informacijos stokos yra neįmanoma nuspręsti ar sakinys yra  Teisingas ar Klaidingas; 
tada ši informacija būtų pavaizduota kintamaisiais/nežinomaisiais. Kaip kintamąjį arba 
nežinomąjį galime naudoti simbolį tokį kaip x arba n, bet ir įvardžius, tokius kaip  jis arba ji. 
Tokie sakiniai tada vadinami atviraisiais sakiniais. 

1. x + 15 = 30 Atviras sakinys su kintamuoju x 
2. Jis neateina vakarienės. Atviras sakinys su kintamuoju jis 
3. n ≥ 42 Atviras sakinys su kintamuoju n 
4. Jis auga ant medžio. Atviras sakinys su kintamuoju jis 



Kintamasis yra elemento iš pakeitimų rinkinio vadinamo domenu/pakeitimo rinkiniu 
vietaženklis. Visi pakeitimai, kurie pakeistų atvirą sakinį į teisingus sakinius yra vadinami 
sprendimų rinkiniu/tiesos rinkiniu.  

Atviras sakinys: x + 12 = 16 
Kintamasis:  x 

Domenas: {1, 2, 3, 4} 
Kada x = 4, tada 4 + 12 = 16 yra Teisingas 

Sprendimų rinkinys: {3} 
 

  Atviras sakinys   
  (Turi kintamąjį)   

Sakinys   Teisingas sakinys = 1 
(Užbaigta mintis) Uždaras sakinys  

  (Vadinamas Teiginiu; Klaidingas sakinys = 0 
  Neturi kintamojo) 
 

Sakinys, kuris turi  Teisingo ar Klaidingo tiesos reikšmę yra vadinamas teiginiu. Teiginys 
negali būti ir Teisingas Ir Klaidingas  tuo pačiu metu. Kiekvienas teiginys bus pavaizduotas 
mažosiomis raidėmis, tokiomis kaip p, q, r, s. 

Kokie dalykai NĖRA tada teiginiai? 

 

 

 

 

Klausimai 
nėra teiginiai 

Atviri sakiniai  

nėra teiginiai 

Klausimai 
nėra teiginiai 



 

 

Apibrėžimas: 
 neigimas Teiginio neigimas yra paprastai sudaromas pridedant žodį ne prie pradinio teiginio, 
kad suteikti jam priešingą tiesos reikšmę. Mes apibrėžiame taip: 

¬푝 = "푁푂푇" 푝 

Pavyzdžiai: 
 
1. Pradinis Teiginys: Maria Curie gimė Lenkijoje. 푝 = Teisingas 
  Neigimas: Maria Curie negimė Lenkijoje. ¬푝 = Klaidingas 
 
푝:          ¬푝: 
 

                         

 

2 Pradinis teiginys: Arklys yra medis. 푝 = Klaidingas 
  Neigimas: Arklys nėra medis. ¬푝 = Teisingas 
      
푝:          ¬푝: 
 

Įsakymai  
nėra teiginiai 



                         

 

           Apibrėžimas: 

 Konjunkcija (Jungtis) yra sudėtinis sakinys sudarytas sujungiant du paprastus sakinius (푝, 푞) 
naudojant žodį ir. Mes apibrėžiame jį kaip: 

푝 ∧ 푞 =  푝 "퐴푁퐷" 푞  
 
Pavyzdžiai: 

1 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo mokslininkė. 
p = 

TEISINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Lenkijoje. 
q = 

TEISINGAS 

  Pirmas IR Antras Teiginys: 
Maria Curie buvo mokslininkė ir gimė 
Lenkijoje. 

p ∧ q = 
TEISINGAS 

      IR                   
 

2 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo mokslininkė. 
p = 

TEISINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė KInijoje. 
q = 

KLAIDINGAS 

  Pirmas IR Antras Teiginys: Maria Curie buvo mokslininkė ir gimė KInijoje. 
p ∧ q = 

KLAIDINGAS 

      IR                   
 

3 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo poetė. 
p = 

KLAIDINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Lenkijoje. 
q = 

TEISINGAS 

  Pirmas IR Antras Teiginys: Maria Curie buvo poetė ir gimė Lenkijoje. 
p ∧ q = 

KLAIDINGAS 



      IR                  
 
 

4 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo poetė. 
p = 

KLAIDINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Kinijoje. 
q = 

KLAIDINGAS 

  Pirmas IR Antras Teiginys: Maria Curie buvo poetė ir gimė Kinijoje. 
p ∧ q = 

KLAIDINGAS 

      IR                  
 
 

 

Apibrėžimas: 
 Disjunkcija (atjungimas) yra sudėtinis sakinys sudarytas sujungiant du paprastus sakinius 
(푝, 푞) naudojant žodį ar. Mes apibrėžiame jį kaip: 

푝 ∨ 푞 =  푝 "푂푅" 푞  
 
Pavyzdžiai: 

1 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo mokslininkė. 
p = 

TEISINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Lenkijoje. 
q = 

TEISINGAS 

  Pirmas AR Antras Teiginys: 
Maria Curie buvo mokslininkė ar gimė 
Lenkijoje. 

p ∨ q= 
TEISINGAS 

      AR                    
 

2 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo mokslininkė. 
p = 

TEISINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Kinijoje. 
q = 

KLAIDINGAS 

  Pirmas AR Antras Teiginys: 
Maria Curie buvo mokslininkė ar  gimė 
Kinijoje. 

p ∨ q= 
TEISINGAS 



      AR                    
 

3 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo poetė. 
p = 

KLAIDINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Lenkijoje. 
q = 

TEISINGAS 

  Pirmas AR Antras Teiginys: Maria Curie buvo poetė ar gimė Lenkijoje. 
p ∨ q= 

TEISINGAS 

      AR                    
 

 
4 Pirmas teiginys: Maria Curie buvo poetė. 

p = 
KLAIDINGAS 

  Antras teiginys: Maria Curie gimė Kinijoje. 
q = 

KLAIDINGAS 

  Pirmas AR Antras Teiginys: Maria Curie buvo poetė ar gimė Kinijoje. 
p ∨ q= 

KLAIDINGAS 

      AR                   
 
  



Apibrėžimas: 
 
Sąlyginis/Užuomina yra sudaromas sujungiant du sakinius (푝, 푞) naudojant frazę jeigu … tada 
Kada p ir q apibūdina paprastus sakinius, sąlyginis jeigu p tada q yra parašytas taip: 
 

푝 ⇒ 푞 = "퐼퐹" 푝 "푇퐻퐸푁" 푞  
 
Sąlyginio dalys jeigu p tada q gali būti nusakomos pagal jų pavadinimus: 

1. p yra vadinama prielaida/hipotezė/ankstesnis Tai yra teigimas ar sakinys, kuris pradeda 
mūsų argumentą. Prielaida dažniausiai eina po žodžio jeigu. 

2. q yra vadinama išvada/einantis,išplaukiantis. Tai yra pabaiga ar sakinys, kuris užbaigia 
mūsų argumentą. Pabaiga paprastai eina po žodžio tada. 

 
 
Pavyzdžiai: 
 

 
Čia yra Bilis. Vargšas Bilis susirgo gripu ir dabar labai blogai jaučiasi, karčiuoja is skauda 
kūnas. 
p (prielaida): Bilis išgeria vaistus 
q (išvada): Bilis pasijus geriau po 24 valandų 
 

1. p = TIESA, q = TIESA: p ⇒ q = TIESA 

Jeigu Bilis išgers vaistus,    TADA jis jausis geriau po 24 val.  
 

2. p = KLAIDINGAS, q = TEISINGAS: p ⇒ q = TEISINGAS 

Jeigu Bilis neišgers vaistų,    TADA jis jausis geriau po 24 val.  
 
Bilis neišgėrė vaistų, bet vietoj to suvalgė 5 obuolius. Atrodo, kad visi vitaminai iš obuolių 
padėjo Biliui ir dabar jis jaučiasi geriau. Tai yra situacijos pavyzdys, kai prielaida yra Klaidinga, 
išvada yra Teisinga ir todėl darant užuominą dar tebėra Teisinga. Mes galime taip pat pasakyti: 
 “Net jeigu p Neatsitiks, tada dar tebėra galimybė, kad q gali atsitikti” 
 
  



 
3. p = KLAIDINGAS, q = KLAIDINGAS: p ⇒ q = TEISINGAS 

Jeigu Bilis neišgers vaistų,    TADA jis nesijaus geriau po 24 val.  
 
Bilis neišgėrė vaistų ir dabar jis nesijaučia geriau. Čia yra situacijos pavyzdys, kai prielaida yra 
Klaidinga, išvada yra  Klaidinga ir todėl patvirtinanti, kad užuomina yra Teisinga. Mes taip pat 
galime sakyti: 

“Net jeigu p Neatsitiks, tada q neatsitiks” 
 

4. p = Teisingas, q = Klaidingas: p ⇒ q = Klaidingas 

Jeigu Bilis išgers vaistus,    TADA jis nesijaus geriau po 24 val.  
 
Bilis neišgėrė vaistų ir dar nesijaučia nė kiek geriau. Tačiau mūsų prielaida ir išvada sako, kad 
jeigu jis išgers vaistus, jis tikrai jausis geriau. Mūsų prielaida yra Teisinga, bet duoda Klaidingą 
išvadą. Tokia užuomina yra Klaidinga. 
 
Apibrėžimas: 

Dvisąlyginis/ekvivalentiškumas yra sudėtinis sakinys, sudarytas sujungiant du paprastus 
sakinius (푝, 푞) naudojant frazę jeigu ir tik jeigu.  Dvisąlyginis yra teisingas, kada p ir q yra abu 
teisingi ar abu klaidingi: 
 

푝 ⟺ 푞 =  푝 "퐼퐹 퐴푁퐷 푂푁퐿푌 퐼퐹" 푞  
 
Priešdėlis dvi- reiškia du kaip dviratis, dvinaris ar dvikalbis. Dvisąlyginis susideda iš dviejų 
sąlyginių. Logikoje, dvisąlyginis sakinys yra sudėtinis sakinys sudarytas sujungiant du 
sąlyginius: 
 

(푝 ⇒ 푞)⋀ (푞 ⇒ 푝) =  푝 ⇔  푞 
 
 
Pavyzdžiai: 
 

 
Čia yra šešiakampis. Mes žinome, kad objektas yra šešiakampis jeigu ir tik jeigu turi šešis 
šonus/viršūnes/kampus. 
p (prielaida): Objektas yra šešiakampis 
q (išvada): Objektas turi šešis kampus 
 



1. p = TEISINGAS, q = TEISINGAS: p ⇒ q = TEISINGAS ∧ q ⇒ p = TEISINGAS  
 

Jeigu objektas yra šešiakampis,  TADA objektas turi šešis kampus  
  

IR JEIGU objektas turi šešis kampus,   TADA objektas yra šešiakampis  
 
Jeigu objektas yra šešiakampis, tada jis turi šešis kampus ir tuo pačiu metu, jei objektas turi šešis 
kampus, jis yra šešiakampis. Abi užuominos pasiima Teisingas reikšmes ir iš jungties 
apibūdinimo mes žinome, kad dviejų Teisingų teiginių jungtis turės Teisingą reikšmę taip pat. 
 

(푝 ⇒ 푞)⋀ (푞 ⇒ 푝) =  푝 ⇔  푞 
 

 

2. ¬p = KLAIDINGAS, ¬q = KLAIDINGAS: ¬p ⇒ ¬q = TEISINGAS ∧ ¬q ⇒ ¬p = 
TEISINGAS  

 

Jeigu objektas nėra šešiakampis,   TADA jis Neturi šešių kampų   
  

Ir Jeigu objektas neturi šešių kampų,  Tada jis nėra šešiakampis  
 
Jeigu objektas Nėra šešiakampis, tada jis Neturi šešių kampų ir tuo pačiu metu, jei objektas 
neturi šešių kampų, jis Nėra šešiakampis. Abi užuominos pasiima Teisingas reikšmes, kadangi 
Klaidingas teiginys iš tikrųjų reiškia Klaidingą teiginį. Vėlgi, iš jungties apibūdinimo mes 
žinome, kad dviejų Teisingų teiginių jungtis turės Teisingą reikšmę taip pat. 
 

(¬푝 ⇒ ¬푞)⋀ (¬푞 ⇒ ¬푝) =  ¬푝 ⇔  ¬푞 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ¬p = KLAIDINGAS, q = TEISINGAS: ¬p ⇒ q = TEISINGAS ∧ q ⇏ ¬p = 
KLAIDINGAS  

 

Jeigu objektas Nėra šešiakampis,  TADA objektas turi šešis kampus   
  

IR JEIGU objektas turi šešis kampus,    TADA objektas NĖRA šešiakampis 

 
 
Mes galėtume surasti objektą, kuris nėra šešiakampis, bet vis dėlto turi šešis kampus. Tačiau 
priešinga užuomina yra Klaidinga. Mes negalime automatiškai pareikšti iš teiginio, “objektas turi 
šešis kampus”, kad objektas Nėra šešiakampis. Jis gali taip pat būti ir šešiakampis, kuris padaro 
šią dvisąlyginio kryptį Klaidinga. Iš jungties apibūdinimo mes žinome, kad Teisingo teiginio su 
Klaidingu teiginiu jungtis turės Klaidingą reikšmę. 

(¬푝 ⇒ 푞)⋀ (푞 ⇏ ¬푝) =  ¬푝 ⇎  푞 
 

p = TEISINGAS, ¬q = KLAIDINGAS: p ⇏ ¬q = KLAIDINGAS ∧ ¬q ⇒ p = TEISINGAS  

 

Jeigu objektas yra šešiakampis,   TADA objektas NEturi šešių kampų   
  

IR JEIGU objektas netuti šešių kampų,   TADA objektas yra šešiakampis  
 
Kaip ir ankstesniame pavyzdyje, Teisingas teiginys negali reikšti Klaidingo teiginio. Mes 
negalime užbaigti iš teiginio “objektas turi šešis kampus”, kad objektas nėra šešiakampis. Jis 
lengvai gali būti šešiakampis. Antram sąlyginiam mes vėl galime surasti objektą, kuris nėra 
šešiakampis, bet visdėlto turi šešis kampus tokius kaip jau minėjome 3D deimantas. Iš jungties 
aprašymo mes žinome, kad, Klaidingo teiginio jungtis su Teisingu teiginiu turės Klaidingą 
reikšmę. 
 

(푝 ⇏ ¬푞)⋀ (¬푞 ⇒ 푝) =  푝 ⇎ ¬ 푞 
 
  



Tiesos lentelės: 
Norėdami įvertinti pagrindinių operacijų su teiginiais tiesos reikšmes, mes panaudojome 
iliustracijas, kad jūs intuityviai suprastumėte sąvokas.  
Tačiau toks požiūris būtų ne visai praktiškas matematinėje logikoje. Kaip nurodyta 
pavyzdžiuose, kiekvienam teiginiui pavaizduoti galime naudoti mažąsias raides. Dabar 
panaudokime šį supaprastintą pavaizdavimą, kad parodytume ryšius tarp paprastų teiginių tiesos 
verčių, jų neigimų ir sudėtinių teiginių:   
 
    Neigimai Konjunkcija Disjunkcija Sąlyginis Dvisąlyginis 
p q ¬p ¬q p ꓥ q p ꓦ q p ⇒ q p ⟺ q 
T T K F T T T T 
T K K T K T K K 
K T T K K T T K 
K K T T K K T T 

 
 
Apibrėžimas: 
Logikoje tautologija yra sudėtinis sakinys, kuris VISADA turės tikrąją vertę, nepaisant tiesos 
reikšmių, priskirtų paprastiems junginio sakiniams. 
 
Pavyzdys: 
Kaip tautologijos pavyzdį išanalizuosime junginį: 
 

(푝 ⋀ 푞) ⇒ 푝 
 
Norėdami rasti bet kurio sudėtinio teiginio tiesos reikšmes, mes suskirstysime teiginį į jo 
komponentus. Mūsų pavyzdyje kaip vadovą galime naudoti skliaustus. Skliaustai mums pasako, 
kad mes turėtume įvertinti 푝 ⋀ 푞 atskirai, prieš įvertinant sąlyginį (푝 ⋀ 푞) ⇒ 푝. Žemiau lentelėse 
mes iliustruojame dviejų etapų procesą. 1 lentelėje pateikiamos jungties p ir q tikrosios reikšmės. 
Antroji lentelė paima tas tiesos reikšmes ir palygina jas kaip numanomos reikšmės prielaidą, kur 
išvada yra p. 
 

1 p q p ꓥ q 2 p ꓥ q p (p ꓥ q) ⇒ p 
  K K T   T K T 
  K T K   K K T 
  T K K   K T T 
  T T K   K T T 
 
 
 
Šaltiniai:  
 
Dressler ir Keenan: Integruota Matematika (Antras Leidimas) 
(https://books.google.sk/books/about/Integrated_Mathematics_Course_1.html?id=h4oiXcjGT3o
C&redir_esc=y) 
https://faculty.math.illinois.edu/~vddries/main2.pdf 
https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1132/lectures/09/Small09.pdf 
  


