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Οόηε μια έκθπαζη θεωπείηαι 
λογική ππόηαζη;

 Όηαλ ε έθθξαζε απηή κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζηεί σο αιεζήο ή σο ςεπδήο.



Οαπαδείγμαηα:

 Π1:  Φηηάμε κνπ έλα θαθέ

 Π2:  Ο Όιπκπνο είλαη ην ςειόηεξν βνπλό 
ηεο Ειιάδαο

 Π3:   Η γε είλαη επίπεδε

Π4:Τξώγνληαο έξρεηαη ε όξεμε

Από απηέο νη Π1 θαη Π4 δε ζεσξνύληαη 
καζεκαηηθέο  πξνηάζεηο, ε Π2 είλαη αιεζήο 
ελώ ε Π3 είλαη ςεπδήο. 



Απσικέρ  έννοιερ:

 Πξνζεγγίδνληαη θαη γίλνληαη αληηιεπηέο 
από ηελ εκπεηξία καο θαη  δελ 
πεξηγξάθνληαη.

 π.ρ.   Σεκείν, επζεία , επίπεδν, ρώξνο.



Ξπιζόμενερ έννοιερ:
 Δηαζέηνπλ γλσξίζκαηα κε ηα  νπνία  

κπνξνύκε λα ηηο πεξηγξάςνπκε. 
 π.ρ.   Τν ηξίγσλν, ν θύθινο, ε αιγεβξηθή 

παξάζηαζε, ην πνιπώλπκν, ην 
παξαιιειόγξακκν, θ.ι.π. είλαη  νξηδόκελεο 
έλλνηεο, δειαδή καο γίλνληαη αληηιεπηέο 
κέζα από έλαλ νξηζκό.

 Γηα παξάδεηγκα ν νξηζκόο ηνπ 
παξαιιεινγξάκκνπ είλαη: 

 «Παξαιιειόγξακκν είλαη ην 
ηεηξάπιεπξν πνπ έρεη ηηο απέλαληη πιεπξέο 
ηνπ παξάιιειεο».



Είδη λογικών πποηάζεων:

 Απλές, π.χ.

Ο αριθμόσ 2 είναι περιττόσ,     7 >3 , 

η Νάξοσ είναι νηςί

 Σύνθετες π.χ.

Ο αριθμόσ 12 είναι άρτιοσ και 3>5,

Θα φάω χόρτα ή ψάρι



Ρύνθεηερ πποηάζειρ

 Η θαηαζθεπή κηαο ζύλζεηεο πξόηαζεο από 
απιέο γίλεηαη κε ηε εηζαγσγή δηαθόξσλ 
ζπλδέζκσλ, όπσο  

 και,      η,     αν,      είηε,     ηόηε,      αν 
και μόνον αν,      ηόηε και μόνον ηόηε,    
όσι,     δεν,  …



Οοιά  είδη λογικών πποηάζεων 
γνωπίζοςμε;

 Αμηώκαηα

 Θεσξήκαηα

 Πνξίζκαηα

 Πξνηάζεηο

 Λήκκαηα



Αξίωμα:

 Είλαη κία πξόηαζε πνπ δερόκαζηε ζαλ 
αιεζή ρσξίο απόδεημε.

 π.ρ.  Από δύν ζεκεία ηνπ επηπέδνπ 
δηέξρεηαη κόλν κία επζεία.

 Γηα νπνηνπζδήπνηε πξαγκαηηθνύο 
αξηζκνύο α, β ηζρύεη α+β=β+α



Θεώπημα:

 Είλαη κία ζύλζεηε πξόηαζε πνπ νη αιήζεηά 
ηεο ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ινγηθήο 
θαη πξνθύπηεη από άιιεο γλσζηέο 
πξνηάζεηο κε κηα δηαδηθαζία πνπ ιέγεηαη 
απόδειξη. 

 π.ρ.  Θεώξεκα ηνπ Θαιή:  

 «Αλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ παξάιιειεο 
επζείεο ηέκλνπλ δύν άιιεο επζείεο, 
νξίδνπλ ζε απηέο ηκήκαηα αλάινγα»



Οόπιζμα:

 Λέγεηαη κία πξόηαζε πνπ είλαη άκεζε θαη 
ινγηθή ζπλέπεηα ελόο ζεσξήκαηνο.

 π.ρ.   Από ην ζεώξεκα :  «Τν άζξνηζκα 
ησλ ηξηώλ γσληώλ θάζε  ηξηγώλνπ είλαη 
1800»  , έλα πόξηζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη:   
«Οη νμείεο γσλίεο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ 
έρνπλ άζξνηζκα  900».



ι είναι οι λογικέρ ππάξειρ και 
ποιερ από αςηέρ σπειαζόμαζηε;

 Είλαη «κινήζειρ» πνπ ζηόρν έρνπλ λα 
ζπλδέζνπλ ινγηθέο πξνηάζεηο

 Μαζεκαηηθά ρξήζηκεο είλαη ε άπνηζη, ε 
ζύζεςξη, ε διάζεςξη, ε ζςνεπαγωγή θαη 
ε ιζοδςναμία



ΑΠΜΗΡΗ

 Αλ p κία πξόηαζε,

όσι p είλαη ε άξλεζή ηεο (αληίζεηε)

Η αιήζεηα ηεο κίαο απνθιείεη ηελ άιιε

p Όσι p

= ≠

ή θαη

< ≥

Γηα θάζε Υπάξρεη 
ηνπιάρηζηνλ 
έλα



Άσκηση :

 Δηαηππώζηε  δύν απιέο  πξνηάζεηο  θαη 
γξάςηε δίπια ζε θάζε κία ηελ αληίζεηή 
ηεο

 …………………………………………………………………
……………………………………….

 …………………………………………………………………
……………………………………….



αςηολογία

 Μία πξόηαζε ζεσξείηαη ηαπηνινγία όηαλ 
είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ αιεζήο, π.ρ.

1. Π1: «ζνα ρόδο είναι ρόδο»

2. Π2: «είτε θα βρζξει είτε δεν θα βρζξει»

3. Π3: «αν είμαι ζξυπνοσ τότε είμαι 

ζξυπνοσ»

 Η άξλεζε κηαο ηαπηνινγίαο ιέγεηαη 
αληίθαζε θαη είλαη ςεπδήο



ΡΣΖΕΣΝΗ   «και»

Π1: «Εχω πάει διακοπζσ ςτη Σύρο και ςτην Πάρο»

Θα πρζπει να αληθεφουν όλεσ οι απλζσ      
προτάςεισ  για να είναι αληθήσ η πρόταςη, δηλαδή 
αλήθεια θα είναι μόνο όταν ζχω πάει διακοπζσ και 
ςτα δφο παραπάνω νηςιά.

Π2:   « Το 10 είναι άρτιοσ και 7.7= 49»

Είναι αληθήσ



Άσκηση :

 Εμεηάζηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο 
(ζπδεύμεηο) είλαη αιεζείο ή ςεπδείο

 i)   Ο αξηζκόο 2 είλαη άξηηνο θαη ν 3 είλαη 
πεξηηηόο   .....

 ii)  Τν ηεηξάγσλν είλαη παξαιιειόγξακκν 
θαη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηνπ είλαη 
2700 …..

 iii)  -3 > -2  θαη  20 : 4 = 6 …..



Διάζεςξη (ή)

 Είναι αληθήσ όταν τουλάχιςτον μία από τισ 
προτάςεισ είναι αληθήσ.π.χ.

1. Π1: «το 6 είναι άρτιοσ ή 2.3=7»

2. Π2: «θα φάω χόρτα ή ψάρι»

Η Π1 είναι αληθήσ, ενϊ η αλήθεια τησ Π2 θα 
εξαρτηθεί αν πράγματι φάω τουλάχιςτον 
ζνα από τα παραπάνω»



Άσκηση 3:

Εμεηάζηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο 
(δηαδεύμεηο) είλαη αιεζείο ή ςεπδείο

 i)      Ο αξηζκόο 6 δηαηξεί ην 36 ή ην 49  
είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 7 …..

 ii)   Ο θύθινο έρεη γσλίεο ή είλαη επίπεδν 
ζρήκα …..

 iii)  Κάζε ηξαπέδην είλαη παξαιιειόγξακκν 
ή ε εμίζσζε 3x=6 έρεη ιύζε x=1 …..



Λονηελοποίηζη

 Η ζύδεπμε κπνξεί λα παξαζηαζεί κε θαηά 
ζεηξά ζπλδεζκνινγία από δηαθόπηεο

 Η δηάδεπμε κπνξεί λα παξαζηαζεί κε 
παξάιιειε ζπλδεζκνινγία από δηαθόπηεο

Να παραςταθοφν με το παραπάνω μοντζλο οι      
λογικζσ πράξεισ:

1. (Π1 ή Π2) και (Π1 ή Π3)

2. Π1 ή ( Π2 και Π3)



Η ζςνεπαγωγή
«η ποπεία από ηο αν ζηο ηόηε»

 Αλ ηζρύεη ε Π1 (ππόζεζε) ηόηε ζα ηζρύεη ε 
Π2 (ζπκπέξαζκα)



Άσκηση :

 Να απνδώζεηε κε ηελ κνξθή 
ζπλεπαγσγήο ηελ πξόηαζε:

 « Τν άζξνηζκα δύν πεξηηηώλ αξηζκώλ είλαη 
άξηηνο»

 Απάληεζε: 

 Αν x πεξηηηόο  θαη  y πεξηηηόο    ηόηε
x+y άξηηνο

 θαη  ζπκβνιηθά:  x πεξηηηόο   θαη  y
πεξηηηόο  ⇒ x+y άξηηνο



Ρημανηική παπαηήπηζη:

 Ώζηε κηα ζπλεπαγσγή απνηειείηαη από δύν 
κέξε:

 ηελ  ππόζεζε θαη ην  ζπκπέξαζκα
 Πξνζνρή! Να ζπκάζηε όηη ζηελ ζπλεπαγσγή      

αν ……(ςπόθεζη) …..   ηόηε  …(ζςμπέπαζμα) …  :
 Η ππόζεζε είλαη ε ηθαλή θαη ε αξθεηή ζπλζήθε 

(γηα λα ηζρύεη ην ζπκπέξαζκα)
 Τν ζπκπέξαζκα είλαη ε αλαγθαία θαη ε πξέπνπζα 

ζπλζήθε (γηα λα ηζρύεη ε ππόζεζε)
 Όια ηα γλσζηά καο ζεσξήκαηα θαη πξνηάζεηο 

είλαη ζπλεπαγσγέο.



Θζοδςναμία

 Όπσο  είδακε έλα ζεώξεκα θαη ην αληίζηξνθό ηνπ 
απνδίδνληαη κε ηηο ζπλεπαγσγέο:

 p ⇒q (ιέγεηαη θαη εςθύ)    θαη    q ⇒p (ανηίζηποθο)
 Σηελ πεξίπησζε  πνπ θαη νη δύν  παξαπάλσ  ζπλεπαγσγέο–

ζεσξήκαηα  είλαη αιεζείο , ιέκε όηη έρνπκε      
 διπλή ζςνεπαγωγή ή   ιζοδςναμία:            
 Σπκβνιίδνπκε       p ⟺ q θαη δηαβάδνπκε:       p

ηζνδπλακεί  q
 H ηζνδπλακία p⟺ q δηαβάδεηαη αθόκα θαη σο εμήο:
 Αλ p ηόηε q θαη αληηζηξόθσο
 p αλ θαη κόλνλ αλ q (ή αιιηώο)  p ηόηε θαη κόλνλ ηόηε q
 ε  p είλαη  ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ  q
 γηα λα ηζρύεη p πξέπεη θαη αξθεί λα ηζρύεη q



Ρημανηική παπαηήπηζη:

 Όινη νη νξηζκνί είλαη ηζνδπλακίεο
 π.ρ. Τξαπέδην είλαη ην ηεηξάπιεπξν πνπ 

έρεη κόλν δύν πιεπξέο παξάιιειεο
 Εδώ έρνπκε δύν απιέο πξνηάζεηο 
 p:  ην ηεηξάπιεπξν είλαη ηξαπέδην
 q:  ην ηεηξάπιεπξν έρεη δύν κόλν 

πιεπξέο παξάιιειεο  
 νη νπνίεο είλαη ηζνδύλακεο.  Δειαδή 

ηζρύεη    p⟺ q



Η  ανηίθεηο-ανηίζηποθη  
ζςνεπαγωγή    

 Έζησ ε ζπλεπαγσγή :   p ⇒ q

Αληηζηξέθνληαο ηελ ζπλεπαγσγή γηα ηηο 
αληίζεηεο πξνηάζεηο  παίξλνπκε ηελ : 



όσι  q ⇒ όσι p

 Αλ ε πξώηε  ζπλεπαγσγή  είλαη αιεζήο  
ηόηε ζα είλαη αιεζήο θαη ε αληίζεην-
αληίζηξνθή ηεο . 



Άσκηση :

 Γξάςηε έλα  ζεώξεκα θαη ην αληίζεην-
αληίζηξνθό ηνπ δηαπηζηώλνληαο όηη πξάγκαηη 
ηζρύεη

 Απάληεζε
 p ⇒ q

……………………………………………………………………………
…………………………

 όρη q ⇒ όρη p
……………………………………………………………………………
…………………



ΑΣΚΗΣΗ :

 Οη δηαγώληνη  ελόο νξζνγσλίνπ είλαη ίζεο 
(γλσζηή πξόηαζε – ζεώξεκα)   Ζεηείηαη:

 α) Να αλαδηαηππώζηε ην ζεώξεκα  ζηε 
κνξθή:  αν (ππόζεζε)  τότε (ζπκπέξαζκα).

 β) Να δηαηππώζηε ην αληίζηξνθν ζεώξεκα  
θαη εμεηάζηε αλ ηζρύεη .

 γ) Να δηαηππώζηε ην αληίζεην-αληίζηξνθν 
ζεώξεκα  θαη εμεηάζηε αλ ηζρύεη .



Άσκηση :

 Να γξάςεηε  ηηο παξαθάησ ζπλεπαγσγέο 
ζπκβνιηθά θαη λα εμεηάζεηε γηα πνηεο ηζρύεη  θαη ε 
αληίζηξνθε.

 Σε όζεο δελ ηζρύεη ην αληίζηξνθν λα πξνζζέζηε 
κηα ζπλζήθε ώζηε λα γίλνπλ ηζνδπλακίεο. 

 i)    Αλ x=4 ηόηε x2=16 
 ii)   Αλ ην γηλόκελν δύν αξηζκώλ είλαη 0,  ηόηε 

έλαο ηνπιάρηζηνλ από απηνύο είλαη 0
 iii)  Aλ ην γηλόκελν δύν αξηζκώλ δελ  είλαη 0,  

ηόηε έλαο θαη νη δύν είλαη δηάθνξνη ηνπ κεδελόο
 iv)   Aλ 0<x<1  ηόηε  x2 <1


