
Основне операције са исказима 

(1.час) 

Математички симболи 

 Константе (бројеви): 1,2,...,0,-1,-2,..., 3,2,...,
5

3
,

2

1
 

 Променљиве (тзв.општи бројеви): x,y,z,a,b,c,...,p,q,r,s,.... 

 Операције:  

o Аритметичке операције: +,-, :,,  

o Логичке операције:  ,,,  

o Операције са скуповима: ,\,...,  

 Симболи који означавају релације: ||~,,,,,,,,,,,   

Алгебарске изразе добијамо ако користимо константе, променљиве и аритметичке операције. 

При градњи изразакао помоћно средство користимо и заграде, као и одређена правила по којиме 

се симболи у изразу могу ређати. 

На пр.изрази су следећи:  ya 23,15,11:)82(,3   

Нису изрази:  ,)),5)5(((,2:: xbx  

Сваки израз једнозначно и прегледно се може представити одговарајућим дрветом. 

На пр.  

   57  bya     srqp   

 

 
 

 

 

 



Када су изрази међусобно доведени у неку везу, на пример израз 5+7 је знаком једнакости 

повезан са изразом 14-2, тј.написано је 5+7=14-2, долази се до неког математичког тврђења. Ово 

нас води до појмова исказа и формуле. 

Под исказом се подразумева било која реченица за коју се зна да може бити само тачна или само 

нетачна. 

Исказ је произвољна реченица која има само једну истинитосну вредност ( тачно/нетачно). 

На пример:  

21   Исказ, логичка вредност Т 

42   Исказ, логичка вредност   

42 x  Није исказ, не зна се тачна истинитосна вредност 

Кад си стигао? ( упитна реченица – није искааз) 

 

Математичка логика се бави са исказима. 

Надаље нама су важне само реченице које се односе на неке математичке објекте и најчешће 

користићемо њихов уобичајени скраћени запис, помоћу математичких симбола. 

Претходно наведени искази се звају елементарни искази. По договору означавају се словима 

p,q,r,s. (=ова су исказна слова). 

Полазећи од таквих елементарних исказа (исказних слова) могу се правити и сложени искази. 

При изградњи сложених исказа, а то се чини помоћу тзв.логичких везника (логичких операција), за 

нас ће бити најважније да знамо када ће ти нови искази бити тачни или нетачни у зависности од 

тога да ли су истинити или нису њихови саставни делови (исказна слова). 

У том циљу уводимо ознаке  T – за тачно ( чита се „те“) и  – за нетачно 

(чита се „не-те“) и појам истинитосне вредности. Истинитосна вредност неког 

исказа, коју ћемо означавати са (чита се „тау од пе“), биће: 

 







нетачан р исказ је ако,

 ттачар исказ је акоТ,
p  

Овакав приступ омогућује да се помоћу истинитосних таблица задају и поједини логички везници. 



Elementary operations with statements 

(lesson no.1) 

Mathematical symbols 

 Constants (numbers): 1,2,...,0,-1,-2,..., 3,2,...,
5

3
,

2

1
 

 Variables: x,y,z,a,b,c,...,p,q,r,s,.... 

 Оperations:  

o Arithmetic operations: +,-, :,,  

o Logical operations:  ,,,  

o Operations with sets: ,\,...,  

 Symbols for relations: ||~,,,,,,,,,,,   

Expressions are:  ya 23,15,11:)82(,3   

These aren’t expressions:  ,)),5)5(((,2:: xbx  

STATEMENTS 

We will be working with mathematical statements.  Here are some examples:  “1 < 2,”“3 > 4,”. The first 

one is a true statement.  It has the truth-value TRUE.  The second one is false.   

MATHEMATICAL LOGIC 

This is where we start.  Basic mathematical logic consists of statements, truth-values, and logical 

operations.  We will define the operations  NOT, AND, OR, IF AND ONLY IF, IF … THEN  and 

EXCLUSIVE OR  in terms of truth tables.  We will begin to distinguish between defined and undefined 

terms. 

 

 

Here are some definitions to help you.  

operation: операција 

statement: исказ 

bracket: заграда 

expression: израз 

true: тачно 

false: нетачно 

logical statement: логички исказ 

logical value: логичка вредност 

set: скуп 
 

 


