Zadanie 1
Dany jest multizbiór formuª logiki w postaci klauzulowej:
¬a, ¬b, c, a ∨ ¬b, a ∨ ¬b, a ∨ c, a ∨ c, a ∨ b ∨ c, a ∨ ¬b ∨ ¬c

Funkcja u»yteczno±ci f (s) jest równa liczbie klauzul speªnionych przy warto±ciowaniu s. Zadanie polega
na znalezieniu warto±ciowania maksymalizuj¡cego warto±¢ f . Podaj kolejne kroki, jakie wykona algorytm
wspinaczkowy (hill-climbing) z akcj¡ f lip(x) wystartowany z warto±ciowania s0 = (a = f alse, b = true, c =
true). Akcja f lip(x), gdzie x = a, b lub c, polega na zamianie warto±ci zmiennej x na przeciwn¡. W opisie
ka»dego kroku nale»y poda¢ wykonywan¡ akcj¦, warto±ciowanie zmiennych po wykonaniu akcji oraz warto±¢
funkcji u»yteczno±ci f .

Zadanie 2
Podaj najbardziej ogólne podstawienie unikuj¡ce nast¦puj¡ce termy lub uzasadnij jego nie istnienie. Termy
oznaczone s¡ symbolami a, b, f , zmienne oznaczone s¡ symbolami x, y .
1. f (x), f (a)
2. f (g(x), x), f (y, a)
3. a, b
4. a, b
5. a, f (x)
6. f (x), f (x, x)
7. x, y
8. x, f (x).

Zadanie 3
Posªuguj¡c si¦ metod¡ rezolucji dla logiki pierwszego rz¦du wyka», »e nast¦puj¡ca formuªa jest tautologi¡




∀y ∀x P (y) ⇒ R(x, y) =⇒ P (y) ⇒ ∀x R(x, y)

Zadanie 4
Sprowad¹ do postaci formy logicznej nast¦puj¡ce przepisy Kodeksu Cywilnego:
Art. 10.  1. Peªnoletnim jest, kto uko«czyª lat osiemna±cie.
 2. Przez zawarcie maª»e«stwa maªoletni uzyskuje peªnoletno±¢. [...]
Art. 11. Peªn¡ zdolno±¢ do czynno±ci prawnych nabywa si¦ z chwil¡ uzyskania peªnoletno±ci.
Art. 12. Nie maj¡ zdolno±ci do czynno±ci prawnych osoby, które nie uko«czyªy lat trzynastu [...].
Art. 15. Ograniczon¡ zdolno±¢ do czynno±ci prawnych maj¡ maªoletni, którzy uko«czyli lat trzyna±cie [...].

Udowodnij, »e Franek maj¡c lat 15 mo»e zawrze¢ maª»e«stwo, ale nie mo»e tego zrobi¢ maj¡c lat 12.

Zadanie 5
Rozpatrz nast¦puj¡ce przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opieku«czego:
1

Art.

10.

 1.

Nie mo»e zawrze¢ maª»e«stwa osoba nie maj¡ca uko«czonych lat osiemnastu.

Jednak»e

z wa»nych powodów s¡d opieku«czy mo»e zezwoli¢ na zawarcie maª»e«stwa kobiecie, która uko«czyªa lat
szesna±cie, a z okoliczno±ci wynika, »e zawarcie maª»e«stwa b¦dzie zgodne z dobrem zaªo»onej rodziny.
 2.

Uniewa»nienia maª»e«stwa zawartego przez m¦»czyzn¦, który nie uko«czyª lat osiemnastu, oraz przez

kobiet¦, która nie uko«czyªa lat szesnastu albo bez zezwolenia s¡du zawarªa maª»e«stwo po uko«czeniu lat
szesnastu, lecz przed uko«czeniem lat osiemnastu, mo»e »¡da¢ ka»dy z maª»onków.
 3. Nie mo»na uniewa»ni¢ maª»e«stwa z powodu braku przepisanego wieku, je»eli maª»onek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osi¡gn¡ª.
 4.

Je»eli kobieta zaszªa w ci¡»¦, jej m¡» nie mo»e »¡da¢ uniewa»nienia maª»e«stwa z powodu braku

przepisanego wieku.

W jaki sposób trzeba rozszerzy¢ logik¦ pierwszego rz¦du, by wyrazi¢ formalnie tre±¢ powy»szych przepisów?
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