
Metalogika

1. Niech  X będzie dowolnym zbiorem formuł języka KRZ, natomiast v niech będzie wartościowaniem 
takim, że wszystkie elementy zbioru  X sa prawdziwe przy v. Czy  X jest zbiorem niesprzecznym? 
Uzasadnij odpowiedź.

2. Niech  X będzie  dowolnym sprzecznym zbiorem formuł  pewnego  języka  I-go  rzędu.  Czy  X jest 
zupełny? Uzasadnij odpowiedź.

3. Zdefiniuj  pojęcie  systemu  dedukcyjnego  (teorii)  I-go  rzędu.  Czy  każda  teoria  I-go  rzędu  jest 
niesprzeczna? Uzasadnij odpowiedź.

4. Opisz wiersze podanego niżej dowodu formuły A = '∀x P(x) → ∃x P(x)'.

    1. ∀x P(x) → ∀x P(x)
    2. ∀x P(x) → P(x)
    3. ∃x P(x) → ∃x P(x)
    4. P(x) → ∃x P(x)
    5. ( ∀x P(x) → P(x) ) → ( (P(x) → ∃x P(x)) → (∀x P(x) → ∃x P(x)) )
    6. (P(x) → ∃x P(x)) → (∀x P(x) → ∃x P(x))
    7. ∀x P(x) → ∃x P(x)

Rozstrzygnij, które z następujących stwierdzeń są prawdziwe:
(a) Formuła A jest aksjomatem KRP.
(b) Formuła A posiada dowód w oparciu o zbiór Arp (aksjomatów KRP).
(c) Istnieje derywacja formuły A w oparciu o zbiór Trp (tez KRP).
(d) A  Cn( ).∈ ∅
(e) A  Cn∉ L( ).∅
(f) Istnieje skończony podzbiór Z zbioru Trp taki, że A  Cn(∈ Z).

5. Jak możemy wyznaczyć operację konsekwencji w danym języku pierwszego rzędu?

6. Załóżmy,  że  A i  B są zdaniami pewnego języka I-go rzędu takimi, że  A∈CnL({B}).  Czy wówczas 
formuła ‘BA’ jest prawem logiki? Czy jest nim formuła ‘AB’? Uzasadnij odpowiedzi.

7. Załóżmy, że A jest zdaniem oraz B  Cn∈ L(X  {∪ A}). Czy jest prawdą, że ‘B → A’  Cn∈ L(X) ?

8. Załóżmy, że A jest zdaniem oraz B  Cn∈ L(X  {∪ A}). Czy jest prawdą, że ‘A → B’  Cn(∈ X) ?

9. Załóżmy, że A jest zdaniem oraz B  Cn∈ L(X  {∪ A}). Czy jest prawdą, że ‘A → B’ jest tezą KRP?

10. Wykaż, że zbiór Trp (wszystkich tez KRP) jest teorią pierwszego rzędu.

11. Niech X będzie zbiorem formuł zdaniowych o następującej własności: nie istnieje formuła A taka, że 
A ∈ X oraz ‘¬A’  ∈ X. Czy to wystarczy, aby stwierdzić, że zbiór  X jest niesprzeczny? Jak będzie 
brzmiała odpowiedź na to pytanie, jeśli założymy, że X jest teorią pierwszego rzędu?

12. Niech  X będzie zbiorem formuł zdaniowych o następującej  własności: istnieje formuła  A taka, że 
A ∉ X oraz ‘¬A’  ∉ X. Czy to wystarczy, aby stwierdzić, że zbiór X jest niezupełny? Jak będzie brzmiała 
odpowiedź na to pytanie, jeśli założymy, że X jest teorią pierwszego rzędu?

13. Dlaczego każda sprzeczna teoria pierwszego rzędu (sformułowana w języku J) jest zupełna (z uwagi 
na J)?


