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Điểm:

1. Cho mệnh đề (p⊕ q) ∧ (¬p↔ q) với p, q là các mệnh đề lôgic.

(a) (1 điểm) Lập bảng chân trị cho mệnh đề trên.

(b) (2 điểm) Hãy xây dựng một mệnh đề lôgic phức hợp tương đương với mệnh đề đã cho trong đó
chỉ sử dụng các toán tử ¬,∧,∨.
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2. (3 điểm) Cho S là tập được định nghĩa theo đệ quy như sau:

• 5 ∈ S

• Nếu x ∈ S thì x + 5 ∈ S

Gọi 5Z+ = {n | n ∈ Z+ và n chia hết cho 5}. Chứng minh rằng S = 5Z+.
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3. (3 điểm) Tìm các ví dụ của hàm f(n) thỏa mãn các điều kiện (a) – (d) tương ứng. Cụ thể, ở (a),

f(n) là O(n3) f(n) không là O(n3)

f(n) là Ω(n3) (a) (b)
f(n) không là Ω(n3) (c) (d)

bạn cần tìm ví dụ về một hàm f(n) đồng thời là O(n3) và Ω(n3) và chứng minh ví dụ bạn tìm ra là
đúng. Tương tự cho các phần (b), (c), và (d).
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4. Tìm công thức tường minh cho các tổng sau:

(a) (1 điểm) s(n) =

n∑
k=1

5k

(b) (2 điểm) t(n) =

n∑
k=1

k5k


