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Задачи към тема „3.1 Общи и единични термини“ 

(1) Общи или единични са следните термини: 

1) по-възрастен от Иван 

2) министър-председател на България 

3) познат на министър-председателя на България 

4) дебелият мъж на вратата 

5) България 

6) убиец на президента на Съединените щати 

7) приятелят на Ана 

8) приятеля на Ана 

9) приятел на Ана 

 (2) Представете символно следните твърдения, като навсякъде посочвате какво с какво сте 
означили: 

1) Игуменът на манастира е стар и мъдър. 

2) Алкивиад уважава Сократ. 

3) Петър и Иван се мразят. 

4) Мария не уважава Петър, но уважава Иван. 

5) Това, което каза сега, е похвално, но това, което каза по-рано, не е. 

6) Ромео и Жулиета са влюбени един в друг. 

7) Петър и Иван са братя съответно на Ана и Мария. 

8) Ана е хубава, но Мария е по-хубава от нея. 

9) Спасителят намери детето премръзнало и обезводнено. 

10) Макар че Ана и Борис се обичат, те се нараняват взаимно. 

11) Едип е едновременно син и мъж на Йокаста, а тя му е едновременно майка и жена. 

12) Мария е младата и красива, но не и щастлива жена на Петър. 

13) Ако Петър не е купил тази кола от Иван, той я е купил от Павел. 

14) Витоша е по-висока от Стара планина, но и двете са по-ниски от Рила. 

15) Ако езерото е на запад от планината, а селото е на запад от езерото, то планината е на 
изток от селото. 

16) Борис не е нито син, нито брат на Ана, но тя го обича повече от себе си. 

17) Ако Иван не е познал този човек, то или има слаба памет, или не го е срещал. 
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18) Ако Петър уважава самия себе си, той няма да излъже нито семейството, нито 
приятелите си. 

19) Ако Иван не е заедно с жена си, той се чувства самотен, а ако е заедно с нея, тя му 
досажда. 

20) Дядото размени кравата за две кокошки, а тях размени за торба сливи, но бабата не 
му се разсърди нито за кравата, нито за кокошките. 
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