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Jónas Örn Helgason

Formáli

Námshefti þetta snýst fyrst og fremst um að gefa nemendum tækifæri til að öðlast skilning og
þjálfun í að byggja upp sannanir á sjálfstæðan hátt. Sannanaferlið felst í að byrja á að tilgreina
gefnar forsendur og ætlaða niðurstöðu, safna síðan saman þeim hugtökum og skilgreiningum
sem nota á og loks nota hnitmiðaða afleiðslu til að ná takmarkinu: að sýna með óyggjandi hætti
að tilgátan standist. Heftinu er skipt í kafla. Í fyrsta kafla er farið yfir hugtökin fullyrðingar,
niðurstöður og forsendur. Verkefnin snúast um þjálfun í að lesa og mynda fullyrðingar og álykta
um rökfræðina á bakvið þær. Í öðrum kafla, „Tilgátur og rökstuðningur“, eru nokkur verkefni
þar sem nemendur eiga að leysa rökfræðileg verkefni og útskýra með orðum og útreikningum
lausnaraðferðir sínar. Í þriðja kafla er fjallað um megininntak námsefnisins, sönnunaraðferðir.
Kynntar eru fjórar aðferðir sem notaðar eru sem verkfæri stærðfræðinga til að sanna, og helstu
einkenni og skref hverrar aðferðar útskýrð.
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1 Fullyrðingar

Fullyrðingar í stærðfræði eru setningar eins og við þekkjum þær, að því undanskildu að fullyrð-
ingar eru setningar sem eru annaðhvort sannar eða ósannar. Og ekkert þar á milli.

1.1 Sannleiksgildi

Skoðum eftirfarandi fullyrðingar:

• Allir hundar geta gelt.
• Hafnfirðingar eru einfaldir.
• Kaupmannahöfn er í Danmörku.
• Öllum finnst ís góður.
• Ef þríhyrningur hefur allar hliðar jafnlangar, þá eru öll horn hans jafn stór.
• Talan 47 er frumtala.

• Rúmmál kúlu með radíus r má reikna með formúlunni
4 · π · r3

3
Hverjar af þessum fullyrðingum eru sannar? Hverjar eru ósannar? Hvers vegna? Hvernig vit-
um við það?

Setningarnar verða að innihalda sögn, annars er ekki um fullyrðingar að ræða. Athugum að setn-
ingin „ 2+2 = 4 “ er fullyrðing, því jafnaðarmerkið = felur í sér sögnina ‘að vera’ og það sama á
við þegar við notum önnur tákn sem við þekkjum í fullyrðingum, t.d. <, > og ójafnaðarmerkið
6=. „Lokaðu dyrunum“ er ekki fullyrðing því setningin er hvorki sönn né ósönn. Setningar á
borð við „x er stærri en 2“ eru kallaðar opnar yrðingar, því sannleiksgildið er breytilegt og fer
eftir stærðinni x. Fullyrðingin „y getur flogið á kústi“ er opin yrðing af sömu ástæðu. Ef við
gefum y eitthvert gildi, t.d. y ∈ {Harry Potter}, þá verður setningin fullyrðing. Í stærðfræði
táknum við fullyrðingar eða yrðingar oft með bókstöfunum p og q.

1.2 Rökaðgerðir

Í stærðfræði þekkjum við reikniaðgerðirnar sem samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu,
auk nokkurra fleiri aðgerða sem við höfum lært. Við þekkjum einnig táknin fyrir þessar aðgerðir
sem +− · / og jafnvel ∗ × ÷. Kynnum okkur nú nokkrar helstu rökaðgerðirnar.

Samsettar yrðingar

Við notum eftirfarandi orð og tákn til að skeyta saman tveimur eða fleiri fullyrðingum í eina.
OG: Ef við látum p og q vera yrðingar þá segjum við að fullyrðingin „p OG q sé

Sönn: ef báðar yrðingarnar eru sannar;
Ósönn: ef annaðhvort p eða q er ósönn eða báðar eru ósannar.
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EÐA: Ef við látum p og q vera yrðingar þá segjum við að fullyrðingin „p EÐA q sé

Sönn: ef annaðhvort p eða q eða báðar yrðingarnar eru sannar;
Ósönn: ef báðar yrðingarnar eru ósannar.

Einnig eru til aðgerðir sem skeyta saman yrðingum á annan hátt. Helst ber að nefna SKILYRT

EÐA, sem lýsir notkun orðsins eða eins og við þekkjum það í daglegu máli. Hér má taka sem
dæmi foreldri sem leyfir barni sínu að velja: „Hvort viltu fá ís eða köku í eftirrétt“? Hér getur
barnið í raun valið á milli íss og köku, en varla er hægt að álykta að barnið fái bæði ís og köku.
Samsetta yrðingin p SKILYRT EÐA q er aðeins sönn þegar annaðhvort p eða q er sönn en hin
ósönn.

Leiðingar

Sannanir snúast um að sýna að fullyrðingar séu réttar. Með hvaða hætti getum við gert það?
Langoftast gerum við það með því að nota leiðingar: að sýna að forsendan leiði til niðurstöð-
unnar. Byrjum á að skoða hvernig við komumst að niðurstöðu. Dæmi: (Tvær forsendur og rétt
niðurstaða)

Jón er minni en Páll. Páll er minni en Sigmar. Þess vegna er Jón minni en Sigmar.

Hér verður niðurstaðan sönn, því ályktun okkar byggist á réttri rökleiðslu út frá forsendunum.
Tökum annað dæmi:

Allir fuglar geta flogið. Strútar eru fuglar. Af því leiðir að strútar geta flogið.

Önnur af forsendunum okkar er ósönn og þótt við byggjum niðurstöðuna á gildum röksemda-
færslum á réttan hátt, verður niðurstaðan ósönn. Þetta sýnir að mikilvægt er að forsendurnar
sem við gefum okkur séu réttar.

Hér er annað dæmi:

Kettir hafa fjóra fætur. Mýs hafa fjóra fætur. Þess vegna gildir að margir kettir veiða mýs.

Stundum getur niðurstaðan verið sönn, þótt hún byggi ekki á forsendunum. Niðurstaðan er hér
sönn, forsendurnar líka en þessi niðurstaða byggir ekki á forsendunum og því er röksemda-
færslan ógild.

Flóknara getur verið að sjá rangfærslur eða rökvillur þegar forsendurnar eru flóknari:

Ef Anna fær kauphækkun, þá getur hún keypt sér utanlandsferð. Anna fékk ekki kaup-
hækkun. Þess vegna getur Anna ekki keypt sér utanlandsferð.

Þetta er dæmi um ógilda röksemdafærslu. Anna gæti hafa unnið í lottó, eða átt sparnað. Við vit-
um ekki nóg um það til að mega fullyrða slíkt. Hér er niðurstaðan mögulega ósönn, því setningin
„Ef Anna fær kauphækkun, þá getur hún keypt sér utanlandsferð“ segir ekkert um hvað gerist ef
Anna fær ekki kauphækkun. Niðurstaðan gæti verið rétt, en það er þá alltaf bara ágiskun okkar,
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því hún er ekki eina mögulega rökrétta niðurstaðan. Til þess þyrftum við að nota orðalagið „ef
og aðeins ef“ í forsendunni.

Æfingadæmi

1.1 Hakaðu við rétta afleiðingu af eftirfarandi fullyrðingum.

a) Ef Yrsa er á morgunvakt, þá kemst hún á tónleikana á morgun.Yrsa er á morgunvakt á morg-
un.

Tónleikarnir eru seint á morgun. Yrsa sleppur við að taka kvöldvakt.
Yrsa kemst á tónleikana. Yrsa getur ekki farið á tónleikana á morgun.

b) Gummi á þrjá bíla. Nákvæmlega tveir af bílunum hans Gumma eru bilaðir.

Gummi á einn bíl. Gummi á einn ökuhæfan bíl.
Gummi gerir ekki við bílana sína. Bílar Gumma hafa samtals tólf dekk.

1.2 Skrifaðu rökrétta niðurstöðu út frá forsendunum sem gefnar eru í dæmunum.

a) Þegar Jóhanna fer til Akureyrar, þá kaupir hún sér Brynjuís. Jóhanna fer til Akureyrar.

b) x er slétt tala. Sléttar tölur eru deilanlegar með 2.

1.3 Æfðu þig í að skrifa eigin fullyrðingar með tveimur forsendum og einni afleiðingu líkt
og sýnt er í dæmum 1.1 og 1.2 hér að ofan.

Neitanir

Neitun fullyrðingar er ný fullyrðing sem hefur andstætt sannleiksgildi við þá upphaflegu. Neitun
felur í sér að upphaflega fullyrðingin verður ósönn. Fullyrðing og neitun hennar eru því tvennd
fullyrðingar og mótstæðrar fullyrðingar. Ef p er sönn fullyrðing, þá er neitun á p ósönn. Eins,
ef p er ósönn, þá er neitun á p sönn. Gott er að hugsa sér þegar við smíðum neitun: hvað er
nægjanlegt og/eða nauðsynlegt til að fullyrðingin sé ósönn. Neitun á p er stundum táknuð með
¬p og lesið „EKKI p“. Tökum nokkur dæmi:

Fullyrðing: Í dag er laugardagur. Neitun: Í dag er ekki laugardagur.
Fullyrðing: Tveir er ekki oddatala. Neitun: Tveir er oddatala.
Fullyrðing: Allir bílar hafa gíra. Neitun: Til er bíll sem hefur ekki gíra.

Hér mætti í öðru sýnidæminu að ofan líka skrifa: „Tveir er jöfn tala“.
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Að smíða neitanir

Við lærum síðar að þegar við ætlum að sanna, þá nýtast neitanir okkur einstaklega vel. En málið
vandast þegar neitun fullyrðingar fæst ekki með því að bæta orðinu ekki á réttan stað, eða taka
orðið ekki úr fullyrðingunni.

Við sáum hér að ofan gott dæmi um fullyrðingu þar sem erfitt er að smíða neitun: „Allir bílar
hafa gíra“.

Við gætum kannski búið til neitun með því að segja að allir bílar hafi enga gíra, en það er óþarfi
að ganga svo langt til að búa til neitun á upphaflegu fullyrðingunni. Það eina sem þarf til að
gera fullyrðinguna ósanna, er að finna einn bíl sem ekki hefur gíra, t.d. rafmagnsbíl. Þar með er
ekki lengur hægt að segja að allir bílar hafi gíra. Þetta gæti virst undarlegt, en í rökfræði dugar
að finna eitt dæmi sem ekki á við, til að búa til neitun á fullyrðingum sem innihalda orð eins
og allir/allar/öll, sérhver/sérhvert, enginn/engin/ekkert. Þessi orð, auk orðasambandsins til er
köllum við magnvirkja í rökfræði.

Að neðan má sjá hvernig við getum smíðað neitanir úr fullyrðingum sem innihalda magnvirkja.

Upphafleg fullyrðing Neitunin

að minnsta kosti einn/ein/eitt... enginn/engin/ekkert...

til er x sem... ekkert x...

sérhver/sérhvert/allir/allar/öll... til er a.m.k. einn/ein/eitt ... þar sem ekki gildir ...

um öll x gildir reglan R : ... til er að minnsta kosti eitt x sem ekki fylgir reglunni R.

enginn/engin/ekkert... til er a.m.k einn/ein/eitt ...

um ekkert x gildir... til er a.m.k eitt x þar sem hið gagnstæða gildir.

Æfingadæmi - Notið töfluna til að hjálpa ykkur

1.4 Veljið þann valkost sem gefur gilda neitun á eftirfarandi fullyrðingum.

a) „Allir hundar geta gelt“

Allir kettir geta mjálmað. Enginn hundur getur gelt.
Sumir hundar geta gelt. Til er hundur sem ekki getur gelt.
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b) „Jói fór í klippingu í gær.“

Baltasar fór í klippingu í gær. Jói fór í klippingu í dag.
Jói fór ekki í klippingu í gær Til er Jói sem ekki fór í klippingu í gær.

c) „Jafnan f(x) = 0 hefur lausn.“

Jafnan f(x) = 0 hefur enga lausn. Jafnan f(x) 6= 0 hefur lausn.
x = 0 Jafnan f(x) = 0 hefur margar lausnir.

1.5 Finnið neitun eftirfarandi fullyrðinga:

a) x er oddatala.

b) Einhver Íslendingur ferðaðist til Svalbarða árið 2018.

c) Ef x og y eru rauntölur, þá er hægt að reikna
x

y
.

d) Engin tala x < 0 uppfyllir lausn á jöfnunni x5 = 3.

1.3 Sanntöflur

Til að fá betri yfirsýn yfir niðurstöður samsettra yrðinga, getur verið gagnlegt að búa til sanntöflur.
Sanntöflur eru einskonar skýringarmyndir sem sýna hvenær samsettar yrðingar eru sannar og
með þeim getum við borið saman ólíkar gerðir af leiðingum, sem við höfum nefnt hér áður í
þessu hefti. Sanntöflur eru ekki eingöngu nytsamlegar í rökfræði, þær eru líka notaðar við hönn-
un rökrása í rafmagnsfræði. Við könnumst kannski við S-eða-Ó verkefni, þar sem átti að skrifa
hvort staðhæfing væri sönn eða ósönn, og skrifuðum S eða Ó í reitina fyrir aftan. Sanntöflur
fyllum við út á sama hátt, en skrifum 1 fyrir satt en 0 fyrir ósatt. Tökum dæmi um sanntöflu
fyrir einfalda yrðingu p, og neitun hennar.

p EKKI p
p ¬p
1 0
0 1

Hér höfum við tvær mögulegar útkomur, annaðhvort er fullyrðingin p sönn eða ósönn. Þegar p
er sönn, þá er neitunin ósönn og öfugt; þegar p er ósönn þá verður neitunin sönn.

Tökum annað dæmi um samsettar yrðingar þar sem:

p: Ég fer í skólann.
q: Ég tek strætó.

6



Hér höfum við fjórar ólíkar útkomur: Báðar eru sannar („Ég fer í skólann og ég tek strætó“), p
er sönn en q ósönn („Ég fer í skólann en ég tek ekki strætó“), p er ósönn en q er sönn („Ég fer
ekki í skólann en ég tek strætó“) eða báðar eru ósannar („Ég fer ekki í skólann og ég tek ekki
strætó“). Sanntafla fyrir nokkrar helstu samsettu yrðingarnar má skrifa á eftirfarandi hátt:

p q EKKI p EKKI q p OG q p EÐA q EF p ÞÁ q p EF OG

AÐEINS EF q
p q ¬p ¬q p ∧ q p ∨ q p⇒ q p⇔ q

1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1

Við sjáum að leiðingin „Ef ég fer í skólann, þá tek ég strætó“ er eingöngu ósönn þegar p er sönn
og q er ósönn. Eins er áhugavert að skoða tilfellið þar sem p leiðir til q og q leiðir til p. Leiðingin
er sönn í báðar áttir, en bara ef þær eru báðar sannar eða báðar ósannar.

Æfingardæmi

1.6 Skoðaðu vel sýnidæmið fyrir sanntöflur. Ljúktu nú við sanntöflurnar sem tengjast yrð-
ingunum p og q.

p q EF p ÞÁ q EKKI p EF p LEIÐIR TIL q,
ÞÁ EKKI p

EKKI q EF EKKI q
ÞÁ EKKI p

p q p⇒ q ¬p (p⇒ q)⇒ (¬p) ¬q ¬q ⇒ ¬p
1 1 1 0
1 0 0 0
0 1 1 1
0 0 1 1

0 1

1.7 Efri línan í eftirfarandi samsettum yrðingum lýsir samsettum yrðingum í orðum, en sú
neðri í táknum. Teiknaðu sanntöflu sem sýnir sanngildi eftirfarandi samsettra yrðinga, þar sem
p, q og r eru fullyrðingar.

a) p OG q OG r c) (EKKI p) OG (q OG r)
p ∧ q ∧ r (¬p) ∧ (q ∧ r)

b) p EÐA q EÐA r d) (p EÐA r) OG q

p ∨ q ∨ r (p ∨ r) ∧ q
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2 Tilgátur og rökstuðningur

Tilgáta er það sem við köllum fullyrðingu sem við vitum ekki enn hvort sé sönn eða ósönn. Líkja
má tilgátum við upplýsta ágiskun okkar. Þessa ágiskun getum við síðan sannað formlega, og þá
verður hún að sannri reglu, sem við köllum setningu í stærðfræði. Það munum við gera í næsta
kafla, en í þessum kafla leggjum við áherslu á lausnir þrauta, rökstyðja þær og gera tilgátur sem
gætu staðist fyrir öll tilvik.

Til að sýna að tilgáta sé ósönn (og þarmeð röng stærðfræði), þá dugir okkur að finna eitt
tilvik þar sem fullyrðingin er ósönn. Það tilvik kallast mótdæmi í stærðfræði. Við þekkjum öll
mótdæmi fyrir fullyrðingar sem við heyrum úr daglegu lífi. Til að finna mótdæmi fullyrðing-
arinnar „Allir fuglar geta flogið“ er nóg að nefna mörgæsir, þótt fleiri dæmi finnist um ófleyga
fugla. Í stærðfræði er jafnmikilvægt að leita að mótdæmum og efast, þegar maður vill uppgötva
nýjan sannleik. Dæmi um mótdæmi í stærðfræði gæti verið að afsanna fullyrðinguna: „Allir
rétthyrningar eru ferningar“. Nóg er að nefna einn rétthyrning sem uppfyllir ekki að vera fern-
ingur, t.d. formið á skrifblaðinu ykkar. Það þarf ekki fleira til að sýna að þessi fullyrðing er
bull.

Æfingadæmi

2.1 Dæmi um samliggjandi heilar tölur eru t.d. tölurnar 4, 5, 6 og 7.

a) Veldu þér 4 samliggjandi tveggja stafa tölur og skrifaðu þær niður.

b) Margfaldaðu (með vasareikni ef þarf) fyrstu og síðustu tölurnar saman.

c) Margfaldaðu nú hinar tölurnar tvær (í miðjunni) saman.

d) Veldu nú aðrar 4 tveggja stafa samliggjandi tölur og margfaldaðu eins og áður fyrstu og
síðustu saman og tölurnar í miðjunni saman.

e) Prófaðu enn einu sinni, en veldu nú neikvæðar tölur. Hver er reglan? Svaraðu í orðum.

f) Settu nú regluna fram fyrir almenna tölu n, þar sem n er fremsta talan í safninu, n + 1 er
sú sem kemur á eftir o.s.frv.

Verkefni 2.2-2.5 má vinna í 2-3 manna hópum.

2.2 Margrét notar kubba til að byggja þríhyrningslaga turn.
Turninn sem hún byggir fylgir þeirri reglu að hún hefur einn kubb
á efstu hæð, 3 kubba á þeirri næstefstu, 5 kubba á þriðju efstu og
eftir það bætast tveir kubbar við hverja hæð fyrir neðan á sama
hátt og sést á myndinni. Turninn á myndinni er úr 9 kubbum og
hefur 3 hæðir.
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a) Hvað þarf Margrét að nota marga kubba til að byggja
5 hæða turn?

b) Ef hún fylgir þessari reglu, hvað getur turn Margrétar orð-
ið margar hæðir ef hún á 100 kubba? Verða einhverjir
kubbar afgangs?

c) Hver verður hámarksfjöldi hæða á turninum ef hún á 200 kubba? Verða einhverjir kubbar
afgangs?

d) Hvað þarf Margrét að eiga marga kubba til að smíða 20 hæða turn?

e) Getið þið fundið formúlu sem segir til um hve marga kubba þarf að eiga til að gera turn
með n hæðum?

f) Ef hver kubbur hefur hliðarlengd 10 cm, hve marga kubba þarf til að mynda turn sem er
jafnhár og Esjan (914 m).

2.3 Í töflunni sjást nokkrir reikningar á summu þriggja samliggjandi talna. Skoðið töfluna
vel og svarið verkefninu að neðan.

1 + 2 + 3 = 6 5 + 6 + 7 = 18 9 + 10 + 11 = 30 13 + 14 + 15 = 42
17 + 18 + 19 = 54 21 + 22 + 23 = 66 25 + 26 + 27 = 78 31 + 32 + 33 = 96

a) Finnið einhvern eiginleika sem allar útkomurnar eiga sameiginlegan. Gjarnan má nefna
fleiri en eitt svar.

b) Getið þið fullyrt eitthvað í nokkrum orðum um summu þriggja samliggjandi talna?

2.4 Veiddir voru 250 fiskar í stangveiðikeppni sem haldin var á 5 dögum. Hvern dag keppn-
innar veiddust 8 fleiri fiskar heldur en daginn á undan.

a) Hve margir fiskar veiddust fyrsta daginn?

b) Svarið í nokkrum línum eða teiknið skýringarmynd/ir sem skýrir hvernig þið fóruð að því
að finna svarið?
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2.5 Töfraferningur

Að neðan má sjá töfraferning með tölunum frá 1 til 16, þar sem hver tala er aðeins notuð einu
sinni. Ef tölurnar í láréttri röð, lóðréttri röð eða hornalínu eru lagðar saman, fæst alltaf sama
útkoman. Og þó... það vantar fjórar tölur í ferninginn.

a) Finnið tölurnar sem vantar og raðið þeim í rétt hólf.

b) Lýsið í örfáum setningum hvernig þið funduð lausnina.

2.6 Fjögurra spila verkefnið.

Hér sjást fjögur spil á borði. Hvert þessara spila er þannig hannað að á annarri hliðinni er sort
(hjarta, spaði, tígull eða lauf) og á hinni hliðinni er tölustafur. Fyrir neðan sjást spilin tvistur,
spaði, hjarta og sjöa.

Verkefnið snýst um að ákveða hvaða spilum er nauðsynlegt að snúa við til að sanna að eftirfar-
andi fullyrðing gildi:

Ef spilið sýnir spaða á annarri hliðinni, þá er sjöa á hinni hliðinni.

Athugaðu að snúa bara þeim spilum sem þörf er á.
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2.7 Ímyndaðu þér nú að þú sért dyravörður á krá. Á kránni eru fjórir kunningjar sem panta
sér drykki í rafrænu afgreiðslukerfi sem krefst þess að fólk borgi með rafrænum skilríkjum. Þær
upplýsingar sem þú færð úr kerfinu eru þessar: Sá fyrsti pantar sér gosdrykk, annar pantar sér
bjór, þriðji er 25 ára gamall og sá fjórði er 16 ára gamall.

Hér sérðu aðra hlið fjögurra spila sem innihalda þessar upplýsingar (annaðhvort drykkjartegund
eða aldur), en á hinni hliðinni eru upplýsingar um hitt atriðið.

Reglur kráarinnar eru þessar:

Ef einhver ætlar að kaupa áfengan drykk, þá þarf viðkomandi að vera a.m.k. 20 ára.

Verkefni þitt sem dyravörður er að ákveða hvaða spilum dugir að snúa við til að sjá hvort einhver
félaganna sé að reyna að brjóta lög. Hvaða spilum þarf að snúa við?

Goldbach-tilgátan

Eina frægustu ósönnaðu tilgátu stærðfræðinnar má skrifa þannig:

Allar jafnar tölur, stærri en 2, má skrifa sem summu tveggja frumtalna.

Við ætlum ekki að sanna þessa tilgátu (enda hafa stærðfræðingar glímt við það vandamál án
árangurs í mörg hundruð ár).

Rifjum upp að jafnar tölur eru heiltölur sem hægt er að skrifa sem margfeldi tveggja talna:
tölunnar 2 og annarrar heiltölu - við þekkjum þær á því að þær enda alltaf á 0, 2, 4, 6 eða 8.
Rifjum líka upp að frumtölur (eða prímtölur) eru þær jákvæðu heiltölur, stærri en 1, sem ein-
göngu er hægt að skrifa sem margfeldi tveggja talna: 1 og tölunnar sjálfrar. Hér eru nokkur
dæmi um jafnar tölur skrifaðar sem summu tveggja frumtalna:

4 = 2 + 2
6 = 3 + 3

12 = 5 + 7
120 = 7 + 113

1200 = 13 + 1187
2020 = 971 + 1049

* Tölurnar 120, 1200 og 2020 má mynda með fleiri samanlögðum frumtalnapörum heldur en hér eru sýnd.
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2.8 Sýndu að fullyrðing Goldbach-tilgátunnar gildi um eftirfarandi tilvik og finndu, ef hægt
er, tvær ólíkar leiðir til þess:

a) 16 b) 56 c) 100 d) 78

2.9 Mótdæmi. Hér að neðan sjást fjórar fullyrðingar sem allar eru ósannar.

Nefndu eitt dæmi fyrir hverja þeirra sem sýnir það.

a) Útkoman úr deilingu talnanna
a

b
er alltaf minni en a

b) Kona sem er skyld þér hlýtur að vera systir þín.

c) Ef x2 = 4 þá er x = 2

d) Ef n er frumtala, þá er n2 + 1 líka frumtala.
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3 Aðferðir við sannanir

Þegar byrjað er að sanna þarf fyrst að gera sér grein fyrir hvað felst í þeim forsendum sem settar
eru fram í fullyrðingunni sem sanna á. Stærðfræðileg merking fullyrðingarinnar sem sanna á
verður að vera okkur ljós. Ef við skiljum ekki til fulls eitthvert hugtak sem kemur við sögu,
þurfum við að rifja það upp og jafnvel fletta upp skilgreiningu á því og kynna okkur það betur.
Við vitum flestöll frá barnsaldri hvað oddatölur eru, en skilgreining oddatölu á nákvæmu stærð-
fræðilegu máli er okkur mögulega ekki kunn. Hún gæti hljómað svona: n er oddatala ef til er
heiltala k þannig að n = 2k+ 1. Þegar okkur er fullljóst hver er merking bæði forsendunnar og
niðurstöðunnar, þá má byrja að setja sönnunina saman. Okkur er heimilt að notast við allt efni
sem áður hefur verið sett fram (forsendur, frumsendur, skilgreiningar) og smíða úr því sönnun-
ina okkar.

Að skrifa sannanir er ekki það sama og að komast til botns um sannleiksgildi fullyrðingar.
Við þurfum fyrst að trúa fullyrðingunni sjálf og hvers vegna hún er sönn. Sönnun er þannig ekki
tilraun til að skera úr um hvort eitthvað sé satt, heldur er hún skrifuð til að sannfæra og útskýra
fyrir öðrum en sjálfum okkur hversvegna fullyrðingin er óumdeilanlega sönn. Hliðarskrefum
og smáatriðum sem ekki skipta beinlínis máli ætti að sleppa þegar sönnun er skrifuð, þau gætu
flækst fyrir lesandanum.

En hvernig byrjum við sönnun? Gott er að byrja á að tilgreina þá fyrstu forsendu sem við
ætlum að notast við. Þetta munum við sjá í sýnidæmunum hér á eftir, t.d. með orðalaginu: Lát-
um x vera oddatölu. Ef við höfum fleiri en eina forsendu gerum við grein fyrir þeim í sömu röð
og þær koma fyrir í fullyrðingunni sem sanna á. Næst tilgreinum við hvað það er sem við viljum
sýna fram á, t.d.: Viljum sýna að x2 er líka oddatala. Þetta skref er þó stundum óþarfi, en gott er
að byrja fyrstu sannanir sínar á þessu. Þá getum við hafist handa við sjálfa röksemdafærsluna, að
leiða niðurstöðuna fram. Við greinum frá upplýsingum, áður lærðum setningum, frumsendum
og hugtökum sem við hyggjumst nota og notum viðurkennd tákn og tungumál. Mikilvægt er
að málsgreinar séu málfræðilega réttar, ekki síður en stærðfræðilega réttar. Oft er gott að lesa
þær upphátt og heyra þannig hvort þær hljómi rétt og skynsamlega. Þegar sönnun telst fullgild,
ljúkum við henni oft með litlum, ófylltum ferningi , eða fylltum ferningi �, sem táknar ýmist
sönnun lokið, eða sem var það sem sanna átti.

Hvað merkir t.d. að þríhyrningur sé jafnhliða, eða að fall sé samfellt? Í þessum kafla ætlum
við að læra fjórar almennar aðferðir sem koma við sögu þegar við glímum við sannanir í stærð-
fræði. Þær eru: bein sönnun, sönnun með mótsögn, þrepasönnun og sönnun með mótskilyrðingu.

3.1 Bein sönnun

Bein sönnun er einfaldasta form sannana. Beinar sannanir eru líkt og nafnið bendir til, það
ferli að nota þær fullyrðingar sem gefnar eru sem forsendur til að leiða út niðurstöðuna sem við
viljum sanna. Beinar sannanir byggjum við á því að forsendur okkar (e. hypotheses) innihaldi
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nægilegar upplýsingar til að mögulegt sé leiða út niðurstöðuna í nokkrum skrefum sem hvert um
sig leiðir af því næsta á undan.

Sýnidæmi 1

Sannið eftirfarandi fullyrðingu:

Summa tveggja jafnra heiltalna, x og y er jöfn tala.

Lausn: Hefjum sönnunina á að skipta setningunni í forsendur og afleiðingar þeirra. x og y eru
jafnar heiltölur, þ.e. talan 2 gengur upp í þeim. Endurskrifum því x og y og látum a og b tákna
einhverjar heiltölur:

x = 2a, y = 2b

Þá er:
x+ y = 2a+ 2b = 2(a+ b)

Niðurstaðan er að þar sem a+ b er heiltala, verður útkoman 2(a+ b) jöfn tala, því 2 gengur upp
í henni. Höfum því sannað að x+ y er jöfn tala. �
Forsendan sem notuð er hér er að x og y séu jafnar tölur. Skilgreiningu jafnra talna má orða á
þann hátt að þær eru deilanlegar með 2. Við byrjuðum á að skilgreina tölurnar x og y sem jafnar
heiltölur, gáfum þeim þá eiginleika að skrifa þær upp á annan hátt, þ.e. sem margfeldi af 2 og
heiltölu með nýtt tákn. Síðan beittum við einföldum algebruaðgerðum; samlagningu og tókum
þátt út fyrir sviga.

Æfingadæmi

3.1 Sannaðu regluna: Summa tveggja oddatalna, n og m, er alltaf jöfn tala. Notaðu beina
sönnun líkt og í sýnidæminu.

3.2 Sannaðu með beinni sönnun regluna: Ef k er jöfn tala, þá er k2 líka jöfn tala.

Sýnidæmi 2

Sannið: Summa fyrstu n jákvæðu heiltalnanna, 1 + 2 + 3 + ...+ n, er
n(n+ 1)

2

Lausn: Skoðum fyrst summu fyrstu n talnanna. Við vitum að hún er 1 + 2 + 3 + ...+ n.

Reynum að átta okkur á hvað reglan segir okkur. Áður en við byrjum að sanna skulum við prófa
hægri hlið jöfnunnar með því að setja einhverja tölu inn fyrir n, t.d. n = 5. Útkoman verður 15
úr vinstri hlið, og hægri hliðina reiknum við sem 5 · (5 + 1)/2 = 30/2 = 15. Auðvitað gæti hér
verið um tilviljun að ræða, en allavega fæst sama niðurstaða úr vinstri og hægri hlið jöfnunnar.
Þetta er góð byrjun, en enn erum við ekki byrjuð að sanna. Hér snýst beina sönnunin um að taka
vinstri hliðina og leiða út þá hægri með röksemdafærslu.
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Hefjumst nú handa:

Summuna, vinstri hliðina, getum við táknað með Sn og við getum einnig skrifað tölur summ-
unnar í öfugri röð, sem sagt n+ (n− 1) + ...+ 3 + 2 + 1. Hlið við hlið líta þær svona út:

Sn = 1 + 2 + ... + (n− 1) + n

Sn = n︸︷︷︸
n+1

+ (n− 1)︸ ︷︷ ︸
n+1

+ ... + 2︸︷︷︸
n+1

+ 1︸︷︷︸
n+1

Leggjum jöfnurnar tvær saman og fáum

2Sn = 1 + n︸ ︷︷ ︸
n+1

+
(
2 + (n− 1)

)
︸ ︷︷ ︸

n+1

+
(
3 + (n− 2)

)
︸ ︷︷ ︸

n+1

+...+
(
(n− 1) + 2

)
︸ ︷︷ ︸

n+1

+(n+ 1)

eða ef reiknað er úr hornklofasvigunum:

2Sn = (n+ 1) + (n+ 1) + (n+ 1) + ...+ (n+ 1) + (n+ 1)

Fjöldi sviga (n+ 1) er n og því getum við einfaldað og fengið út:

2Sn = n(n+ 1)

Sn = n(n+ 1)
2

Höfum nú sýnt að fullyrðingin 1 + 2 + 3 + ...+ n = n(n+ 1)/2 er sönn. �
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Æfingadæmi

3.3 Ljúktu við eftirfarandi sönnun á reglunni: Summa fyrstu n oddatalnanna er n2.

Upphaf lausnar: Viljum sýna að 1 + 3 + 5 + ... = n2. Köllum oddatölurnar ak fyrir k =
{1, 2, 3, ..., n}. Þá má til dæmis skrifa fyrstu þrjár oddatölurnar: a1 = 1, a2 = 3 og a3 = 5 og
n-tu oddatöluna sem:

an = 2 · n− 1

Summan lítur þá svona út:

a1 + a2 + ...+ an

= (2 · 1− 1) + (2 · 2− 1) + ...+ (2 · n− 1)
= 2(1 + 2 + ...+ n)− 1 · n

Notum okkur regluna í Sýnidæmi 2, og fáum:
......
......
......

3.2 Sönnun með mótsögn

Byrjum með fullyrðingu sem við viljum sanna.

Hér er hugmyndin að sanna að forsendur leiði til niðurstöðu, með því að útiloka gagnstæðu
tilgátuna, þ.e. að upprunalega fullyrðingin gildi ekki.

1. Gerum ráð fyrir að tilgátan okkar sé ósönn, þ.e. að forsendurnar okkar leiði af sér gagnstæða
niðurstöðu. p leiðir af sér EKKI q. Á táknmáli má skrifa: p⇒ ¬q

2. Leiðum út mótsögn: Sýnum að röklegar afleiðingar þess að tilgátan okkar sé ósönn feli í sér
mótsögn. Ef við komumst að því að forsendurnar leiði af sér að p ⇒ q sé ósönn, þá höfum við
fundið mótsögn.

3. Tilgátan getur ekki samtímis verið sönn og ósönn og því hlýtur hið gagnstæða að vera rétt,
þ.e. upprunalega tilgátan sé sönn, sem er það sem við vildum sanna.

Skoðum dæmi um slíka sönnun á næstu síðu. Sönnun með mótsögn gengur út á að ímynda sér
um stund að fullyrðingin sé ósönn, en afleiðingin af því stríðir á einhvern áhrifaríkan hátt gegn
forsendunni. Þar höfum við mótsögnina og við hættum að „trúa“ því að reglan sé ósönn. Þar
með höfum við sýnt að upphaflega reglan sé í raun sönn.
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Sýnidæmi 3

Sannið:
√

2 er óræð tala.

Lausn: Nú skulum við gera ráð fyrir að niðurstaðan sé EKKI sönn: að
√

2 sé ræð tala. Þá gildir
að töluna

√
2 má skrifa sem fullstytt brot tveggja heiltalna, sem við skulum kalla a og b:

√
2 = a

b

Það að brotið sé fullstytt þýðir í raun að a og b hafi enga sameiginlega þætti aðra en töluna 1.

Færum nú jöfnuna að ofan í annað veldi:

(√
2
)2

=
(
a

b

)2
⇒ 2 = a2

b2 ⇒ a2 = 2b2

Þar sem við gefum okkur að oddatala í öðru veldi verður alltaf að oddatölu og jöfn tala í öðru
veldi verður jöfn tala, ályktum við að fyrst a2 er jöfn tala, þá hlýtur a að vera jöfn. Skrifum því
a á forminu a = 2k, þar sem k er heil tala. Nú umritum við:

(2k)2 = 2b2

4k2 = 2b2

⇒ b2 = 2k2

Með sömu rökum hlýtur b því að vera jöfn tala. Þetta þýðir að báðar tölurnar a og b eru jafnar.
Það er í mótsögn við staðhæfinguna að

a

b
sé fullstytt brot, því nú má stytta teljara og nefnara

með tölunni 2.

Ályktum að
√

2 sé því ekki hægt að skrifa sem fullstytt brot tveggja heiltalna. Því er
√

2 óræð
tala. �

Sýnidæmi 4

Sannið: Ef a er ræð tala og b óræð tala, þá er a+ b óræð.

Hér líkt og í síðasta sýnidæmi byrjum við á að gera ráð fyrir að niðurstaðan sé ósönn og reynum
svo að leiða fram mótsögn.

Lausn: Gerum ráð fyrir að a + b = c og c sé ræð tala. Getum skrifað a = x

y
og c = z

w
, þar

sem talnapörin {x, y} og {z, w} hafa enga sameiginlega þætti stærri en 1 og {x, y, z, w} eru
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heiltölur, og y 6= 0 og w 6= 0.

x

y
+ b = z

w

⇒ b = x

y
− z

w

= xw − zy
yw

Þar með er b ræð tala, sem er í mótsögn við forsenduna að b sé óræð tala. Ályktum því að
útkoman c = a+ b hljóti að vera óræð tala. �

Æfingadæmi

3.4 Ljúktu við eftirfarandi sönnun með mótsögn: Margfeldi óræðrar tölu a og ræðrar tölu
b 6= 0 er óræð tala.

Upphaf lausnar: Gerum ráð fyrir að útkoma margfeldis a og b, sem við skulum nefna c, sé ræð
tala. Þá má skrifa b = x

y
og c = z

w
. Skrifum nú:

a · x
y

= z

w

......

......

......

3.5 Sannaðu regluna úr dæmi 3.2 sem segir: Summa tveggja oddatalna, n og m, er jöfn tala.
Í þetta skipti skaltu leiða út mótsögn.

3.6 Sannaðu eftirfarandi reglu með því að leiða út mótsögn:
√

3 er óræð tala.

Vísbending: Notaðu svipaða aðferð og notuð var í sýnidæmi 3, nema nú er eiginleiki heiltölunnar a sá að 3 gangi

upp í a2 ef og aðeins ef 3 gangi upp í a. Einnig er gott að muna að sérhverja heiltölu má skrifa upp sem einungis

eitt af eftirfarandi: 3k, 3k + 1 eða 3k + 2, þar sem k er heiltala.
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3.3 Sönnun með þrepun

Þrepun er nokkuð ólík öðrum sönnunaraðferðum sem við kynnumst. Þrepun notum við þegar
við viljum sanna að ákveðin fullyrðing P (k) sé sönn fyrir óendanlegan fjölda náttúrulegra talna,
en náttúrulegu tölurnar þekkjum við sem mengið N. Þrepasönnunum má líkja við dómínókubba
sem standa uppréttir. Ef einhver kubbur k í röðinni fellur, þá fellur sá næsti, k + 1. Nóg er að
fella fremsta kubbinn til að allir hinir falli. Við ætlum að sanna að regla gildi fyrir allar jákvæðar
heiltölur frá 1,2,3,... og upp í óendanlega stórar tölur. Gott er að skrifa skýrt hvað við viljum
sanna og skilgreina vel hverskonar tölur við erum að nota. Fara þarf í gegnum eftirfarandi skref:

Uppsetning Skilgreinum P (n), setjum fram hvað við ætlum að sanna fyrir aðra lesendur.

Grunnþrep Sönnum P (1), leysum fyrir fyrstu töluna í menginu, oftast 1 eða 0.

Þrepunarforsenda Látum n = k, k vera einhverja tölu í N. Gerum ráð fyrir að P (k) sé sönn
fyrir einhverja náttúrulega tölu k.

Þrepunarskref Sönnum að ef gert er ráð fyrir að P (k) sé sönn, þá sé P (k + 1) líka sönn. Við notum útreikning og röksemdafærslu til að álykta að
P (k + 1) sé líka sönn fullyrðing.

Niðurstaða Minnum lesandann á það hvað við höfum sannað. Gerum það yfirleitt
þannig: „Höfum nú sýnt að reglan gildir fyrir n = 1, og einnig að ef hún
gildir fyrir n = k, þá gildir hún fyrir n = k + 1 og gildir þarmeð fyrir
allar náttúrulegar tölur. Höfum hér sannað regluna með þrepun“.

19



Sýnidæmi 5

Sönnum nú regluna úr Sýnidæmi 2 með þrepun. Reglan var:

1 + 2 + 3 + ...+ n = n(n+ 1)
2

Grunnþrepið: Setjum n = 1 og sönnum fullyrðingu P (1):

P (1): 1 = 1 · (1 + 1)
2

= 2
2 = 1

Þrepunarforsendan: Látum n = k og gerum ráð fyrir að eftirfarandi sé satt:

1 + 2 + 3 + ...+ (k − 1) + k = k(k + 1)
2

Þrepunarskref : Ef við gerum ráð fyrir að reglan gildi fyrir n = k, viljum við sýna fram á að
reglan sé líka sönn fyrir n = k + 1, þ.e. að

1 + 2 + 3 + ...+ (k−1) +k+ (k+ 1) =
(k + 1)

(
(k + 1) + 1

)
2 . Byrjum á vinstri hlið og leiðum

hægri hliðina út:

1 + 2 + 3 + ...+ (k − 1) + k︸ ︷︷ ︸
skiptum út fyrir k(k+1)

2

+(k + 1) =

k(k + 1)
2 + (k + 1)︸ ︷︷ ︸

lengjum brot með 2

=

k(k + 1)
2 + 2(k + 1)

2︸ ︷︷ ︸
leggjum saman og reiknum úr svigum

=

k2 + 3k + 2
2 = (k + 1)(k + 2)

2

=
(k + 1)

(
(k + 1) + 1

)
2

Sýndum að reglan er sönn fyrir n = 1 og að ef hún er sönn fyrir eitthvert tilfelli k, þá er hún
líka sönn fyrir k + 1. Ályktum að hún sé sönn fyrir allar náttúrulegar tölur og því höfum við nú
sannað regluna með þrepun. �
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Æfingadæmi

3.7 Sannaðu regluna úr dæmi 3.3 með þrepun: Summa fyrstu n oddatalnanna er jöfn n2.

3.8 Ljúktu við eftirfarandi þrepasönnun: Fyrir öll n ≤ 5, 4n < 2n

Byrjum á grunnþrepinu, en í þetta sinn er grunntilvikið n = 5:

4 · 5 < 25

20 < 2 · 2 · 2 · 2 · 2
20 < 32

Reglan er sönn fyrir grunntilvikið.

Þrepunarforsenda: Gerum ráð fyrir að reglan sé sönn fyrir n = k, þannig að

4 · k < 2k

4k < 2 · 2 · 2 · ... · 2︸ ︷︷ ︸
k sinnum

Þrepunarskref: Sýnum að reglan sé sönn fyrir n = k + 1. Vinstri hlið ójöfnunnar verður:

4(k + 1)
= 4k + 4

......

......

......

3.9 Sannaðu eftirfarandi reglu með þrepun: 21 + 22 + 23 + ...+ 2n−1 + 2n = 2n+1 − 2
fyrir n = 1, 2, 3, ...
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3.4 Sönnun með mótskilyrðingu

Sönnun með mótskilyrðingu: Hér búum við til mótskilyrðingu úr upphaflegu fullyrðingunni. Í
stað þess að sýna að p⇒ q sýnum við fram á að ¬q ⇒ ¬p. Neitun á afleiðingunni sem leiðir til
neitunar á forsendunum er rökfræðilega jafngild beinni sönnun. Oft eigum við ekki möguleika
á að nota forsendurnar beint, og þá kemur sönnun með mótskilyrðingu sér vel.

Sýnidæmi 6

Sönnum með mótskilyrðingu regluna:

Sérhver jákvæð tala minni en 1 er stærri en talan í öðru veldi.

Lausn: Við getum prófað regluna með einhverju gildi sem er stærra en 0 og minna en 1, t.d.
x = 0,9. Fáum þá að x2 = 0,81. Reglan gildir, því 0,9 er stærri en 0,81. Notum sönnun með
mótskilyrðingu til að sanna regluna fyrir allar tölur frá 0 til 1. Umbreytum fullyrðingunni örlítið:

Ef x er rauntala og 0 < x < 1 þá gildir að x > x2 .

Neitun á afleiðingunni verður:

x er minni en eða jöfn x2, sem má skrifa sem x ≤ x2

Þar sem x er jákvæð tala, megum við draga x2 frá báðum hliðum ójöfnunnar. Þá fæst:

x− x2︸ ︷︷ ︸
þáttum x útfyrir sviga

≤ 0

x(1− x) ≤ 0

Við vitum að margfeldi tveggja stærða er eingöngu neikvætt ef önnur stærðin er neikvæð og hin
jákvæð. Vitum að x > 0 frá upphaflegu skilgreiningunni og því hlýtur 1 − x að vera minna en
0. Ef við bætum x við báðar hliðar 1− x < 0, þá fæst:

1 < x.

Þetta er í mótsögn við upphaflegu forsenduna - að x sé minna en 1 og því hlýtur EKKI P að
vera sönn fullyrðing. Höfum sýnt að mótskilyrðing upphaflegu fullyrðingarinnar er sönn og því
höfum við sannað regluna. �
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Æfingadæmi

3.10 Kláraðu eftirfarandi sönnun með mótskilyrðingu: Látum x vera heiltölu. Ef 3x − 5 er
jöfn tala, þá er x oddatala.

Upphaf lausnar: Gerum ráð fyrir að x sé ekki oddatala, heldur jöfn tala (og reynum síðar að
leiða út mótsögn). Þá má skrifa x = 2a þar sem a er einhver heiltala.

Endurskrifum nú:

3x− 5 = 3(2a)− 5
= 2(3a− 3) + 1

......

......

......

3.11 Sannið eftirfarandi reglu með mótskilyrðingu: Látum x og y vera heiltölur.
Ef 3x+ 4y og 4x+ 5y eru báðar jafnar tölur, þá eru báðar x og y jafnar tölur.

3.5 Aukaæfingar

Hópverkefni

3.12 Myndið tveggja manna hópa. Hópmeðlimir hjálpast að við að útbúa sönnun, skiptast
svo á sönnunum við næsta hóp og svara nokkrum spurningum.

a) Sannið eftirfarandi setningu:

Ef x + 11 er jöfn tala, þá er x oddatala.

Skoðið nú lausn hópsins við hliðina á ykkur og svarið eftirfarandi í stuttu máli:

b) Lýstu í nokkrum orðum hvernig hinn hópurinn fór að því að sanna setninguna.

c) Var sönnunin skýr og auðvelt að fylgja henni eða vantaði eitthvað í hana? Hvers vegna?

d) Getur þinn hópur bætt við einhverju atriði þannig að sönnunin verði nákvæmari?
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3.13 Tveir hópar vinna að lausn hvor í sínu lagi. Sá hópur sem situr nær dyrum kennslu-
stofunnar á að sanna setninguna hér fyrir neðan með mótskilyrðingu en sá sem situr fjær sannar
með mótsögn:

Ef x er óræð tala, þá er x−3 óræð tala.

a) Sannið setninguna á blað, hreinskrifið og þegar þið eruð búin, afhendið þið næsta hóp
hana og fáið þeirra sönnun á sömu setningunni.

Hóparnir skiptast nú á lausnum og svara eftirfarandi spurningum:

b) Lýstu í nokkrum orðum hvernig hinn hópurinn fór að því að sanna setninguna.

c) Var sönnunin skýr og auðvelt að fylgja henni eða vantaði eitthvað í hana? Hvers vegna?

d) Getur þinn hópur bætt við einhverju atriði þannig að sönnunin verði nákvæmari?
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Viðauki A: Listi yfir tákn og hugtök

Tákn

Náttúrulegar tölur: N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}
Heiltölur: Z = {...,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, ...}
Ræðar tölur: Q = {tölur á forminu a

b
, þar sem a og b eru heiltölur og b 6= 0}

Óræðar tölur: {tölur sem ekki er hægt að skrifa sem almennt brot tveggja heiltalna}
Rauntölur: R = {allar ræðar og óræðar tölur}
x< y : x er minna en y
x> y : x er stærra en y
x≤ y : x er minna en eða jafnt og y
x≥ y : x er stærra en eða jafnt og y
x 6= y : x er ekki jafnt og y
n! = n · (n− 1) · ... · 3 · 2 · 1 (lesið „n hrópmerkt“)
p, q, r : táknum fullyrðingar yfirleitt með litlu bókstöfunum p, q og r.
¬p; EKKI p : fullyrðing p er ósönn
p ∨ q : Fullyrðing p eða q er sönn, eða báðar.
p ∧ q : Fullyrðingar p og q eru báðar sannar.
Lóðrétt strik: {x|x hefur ákveðinn eiginleika} er lesið sem „x er stak þannig að x hefur ákveðinn

eiginleika“.
∃ x: Til er stak x
∀ x: Fyrir öll stök x
a ∈ A: a er stak í mengi A.
a /∈ A: a er ekki stak í mengi A.

|x|: tölugildi x. |x| =

−x, ef x < 0.
x, ef x ≥ 0

p⇒ q : Fullyrðing p leiðir af sér fullyrðingu q

Hugtök

Fullyrðing (e. statement) er setning sem er mynduð úr orðum eða stærðfræðitáknum, og er
annaðhvort sönn eða ósönn. Setningar eru aldrei hugleiðingar, spurningar eða fyrirmæli, heldur
eitthvað sem hægt er að ákveða örugglega hvort sé satt eða ekki. Dæmi um fullyrðingar eru
setningar eins og „tveir plús tveir eru fjórir“, „það er sól úti“ og „mér líkar stærðfræði“. Fyrsta
setningin er alltaf sönn. Seinni tvær setningarnar eru stundum sannar (ef sólin skín og þegar
okkur gengur vel með stærðfræðina) en geta líka verið ósannar (þegar skýjað er eða ef stærð-
fræðin reynist okkur erfið). Fullyrðing getur verið samsett, og þá tengjast hlutar hennar með
samtengingunum og, eða, þá, fyrir, þannig að, vegna þess að, þá og því aðeins að. Fullyrðingar
eru stundum kallaðar staðhæfingar, eða bara yrðingar.
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Forsenda (e. hypothesis) er sá hluti fullyrðingarinnar sem við gerum ráð fyrir að sé sönn og
leiði einhverja niðurstöðu af sér. Fyrir setninguna „ef Anna fer í búðina, þá kaupir hún lítra af
mjólk“, þá er forsendan „Anna fer í búðina“. Við setjum oft fullyrðingar fram á forminu „Ef p,
þá q“, og kallast þær skilyrtar yrðingar. p stendur hér fyrir forsenduna, og q er afleiðingin eða
niðurstaðan. Forsendur geta verið fleiri en ein í hverri fullyrðingu. Forsendur í stærðfræði eru
ólíkar tilgátum í öðrum vísindagreinum, þar sem stærðfræðilegar tilgátur (forsendur) eru aldrei
prófaðar.

Niðurstaða (e. conclusion) er afleiðing forsendunnar í fullyrðingunni. „Anna kaupir lítra af
mjólk“ er til dæmis niðurstaðan, sem við táknuðum með q, í fullyrðingunni úr dæminu hér á
undan. Í sönnunum ljúkum við rökfærslum okkar með niðurstöðunni þegar við höfum sýnt fram
á með óhrekjanlegum hætti að hún er afleiðing forsendanna sem við gáfum okkur.

Frumsenda (e. axiom) er staðhæfing sem tekin er gild án sönnunar. Þær eru frumreglur okkar í
stærðfræði og samkomulag er um að þær þurfi ekki að sanna. Við göngum einfaldlega út frá að
frumsendur séu sannar - þær tjá augljós sannindi. Dæmi um frumsendu er ein af frumsendum
Evklíðskrar rúmfræði: Í gegnum sérhverja tvo ólíka punkta liggur nákvæmlega ein lína.

Skilgreining (e. definition) er ótvíræð staðhæfing sem lýsir nákvæmlega merkingu stærðfræði-
legs hugtaks og tekur af allan vafa um merkinguna. Í stærðfræði notum við skilgreiningar til að
gefa nýjum hugtökum nákvæma útskýringu. Við notum skilgreiningar sem við þekkjum þegar
við byggjum upp sannanir og þær eru ásamt frumsendum og setningum aðalbyggingarefni sann-
ana. Gott dæmi um skilgreiningu er skilgreiningin á frumtölum: Frumtölur eru allar heilar tölur
stærri en 1, sem eingöngu 1 og talan sjálf ganga upp í.

Setning (e. theorem) í stærðfræði er fullyrðing sem búið er að sanna. Setningar byggjast á
ákveðnum fullyrðingum, svo sem öðrum setningum, skilgreiningum og frumsendum sem eru
viðurkenndar og almennt samþykktar. Sannanir setninga gera okkur venjulega kleift að rýna
betur í viðfangsefni okkar. Dæmi um setningu er velröðunarsetningin í mengjafræði, sem segir
að raða megi stökum í sérhverju mengi með velröðun (mengi er velraðað ef sérhvert hlutmengi
þess sem ekki er tómamengið hefur minnsta stak).

Sönnun (e. proof) er formlega framsett röksemdafærsla sem staðfestir sannleiksgildi fullyrðingar
án alls vafa. Í sönnun eru aðgerðir settar fram í ákveðinni röð þar sem sérhvert skref er rökleg
afleiðing fyrri skrefa. Sannanir byggja á frumsendum, skilgreiningum og setningum.
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