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ZAD. 1. Stosując prawa algebry Boole’a: 

a) przekształć wyrażenie                   tak, aby zawierało jedynie operatory sumy 

i negacji, 

b) doprowadź wyrażenie             , do postaci zawierającej jedynie operatory iloczynu 

i negacji. 

Używając symboli odpowiednich bramek logicznych przedstaw otrzymane funkcje w formie 

schematu elektrycznego. 

 

ZAD. 2. Używając praw algebry Boole’a pokazać, że prawdziwe są następujące tożsamości 

(  to operacja XOR,   to XNOR): 

a)                ,        

b)                ,        

 

ZAD. 3. Podane niżej funkcje logiczne zminimalizować używając tablic Karnaugh, a następnie 

zrealizować używając podstawowych bramek 

a) f(A,B,C,D) = Π[0, 2, 8, 10, 15] 

b) f(A,B,C,D) = Σ[1, 5, 7, 9, 12, 14, (3, 11)] 

Uwaga: Symbole Π i Σ to skrócony zapis tablicy prawdy. Jeżeli ciąg wartości argumentów AB-

CD potraktujemy jako liczbę binarną to symbol Σ wskazuje dla jakich wartości liczby ABCD 

wartość funkcji wynosi 1 (Π wskazuje gdzie są zera). Liczby w nawiasach pokazują natomiast, 

gdzie wartość funkcji jest bez znaczenia. Pozostałe pola należy wypełnić zerami dla symbolu Σ 

i jedynkami dla Π. 

 

ZAD. 4. Znajdź minimalną liczbę bramek 2-wejściowych, za pomocą których można zrealizować 

następujące funkcje: 

a) f(A,B,C,D) = Π[3 ÷ 7], 

b) f(A,B,C,D) = Σ[2, 3, 8 ÷ 10, (0, 1, 14)]. 

Narysuj schematy. Jak wyglądałyby te schematy, gdyby można było używać tylko bramek 

NAND lub NOR? 

 

ZAD. 5. Zaprojektować, używając tablic Karnaugh, funkcję sumatora dla pojedynczego (i-tego) 

bitu sumy wielobitowych liczb A i B. Dane są wejściowe bity Ai, Bi oraz bit przeniesienia z po-

przedniego stopnia Ci−1. W wyniku sumowania powinno się otrzymać bit sumy Si oraz bit prze-

niesienia Ci. Otrzymane funkcje zrealizować używając podstawowych bramek. 

 

ZAD. 6. Zaprojektować multiplekser 4 → 1 oraz demultiplekser 1 → 4. Multiplekser to układ, 

który przenosi na swoje wyjście W jeden wybrany sygnał z czterech wejściowych (D0, D1, D2, 

D3) w zależności od stanu 2-bitowego wejścia adresowego A, B. Demultiplekser działa odwrot-

nie, ma jedno wejście D i cztery wyjścia (W0, W1, W2, W3). Narysować schematy. 

 

ZAD. 7. Zaprojektuj 5-wejściowy układ logiczny rozpoznający liczby pierwsze w zakresie od 0 

do 31, tzn. stan wyjścia układu jest w stanie 1, jeżeli na wejście podana jest liczba będąca binarną 

reprezentacją liczby pierwszej. 

 


