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KRP: teorie pierwszego rzędu, niesprzeczność, zupełność

1. Rozważmy najuboższy możliwy język pierwszego rzędu, tj. zbiór znaków, w którym jedyną stałą pozalogiczną
jest zmienna predykatowa P 1

1 (dla uproszczenia oznaczymy ją jako P ). Spróbuj rozstrzygnąć, czy podane niżej
formuły zdaniowe tego języka należą do zbioru Cn({P (x1)}).

(a) P (x2)

(b) ∀x1P (x1)

(c) P (x1)→ P (x1)

Czy formuły te należą do zbioru CnL({P (x1)})?
2. Spróbuj wykazać, że ∀x3∃x17(P (x3) ∧ P (x17)) ∈ CnL({P (x1)}).
3. Zdefiniuj pojęcie systemu dedukcyjnego (teorii) pierwszego rzędu. Czy każda teoria pierwszego rzędu jest nie-

sprzeczna? Uzasadnij odpowiedź.
4. Wykaż, że zbiór CnL({P (x1)}) z zadania 1 jest teorią pierwszego rzędu.
5. Wykaż, że zbiór Trp (wszystkich tez KRP) jest teorią pierwszego rzędu.
6. Niech X będzie zbiorem formuł języka pierwszego rzędu J i niech zbiór Cn(X) będzie zbiorem skończonym.

Co możemy powiedzieć o zbiorze X?
7. Czy teoria pierwszego rzędu może być zbiorem skończonym? Czym jest najmniejsza (w sensie relacji inkluzji)

teoria pierwszego rzędu?
8. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe:

(a) jeśli X jest syntaktycznie sprzecznym zbiorem formuł zdaniowych języka pierwszego rzędu, to istnieje
formuła zdaniowa A tego języka taka, że obie formuły, A oraz ¬A, są elementami zbioru X ,

(b) jeśli X jest syntaktycznie sprzecznym zbiorem formuł zdaniowych języka pierwszego rzędu, to istnieje
formuła zdaniowa A tego języka taka, że obie formuły, A oraz ¬A, są elementami zbioru CnL(X).

9. Czy możemy powiedzieć, że pusty zbiór formuł zdaniowych jest niesprzeczny?
10. Wiadomo, że dla pewnej formuły zdaniowej A (języka J ) zachodzi: A ∈ CnL(X) oraz ¬A ∈ CnL(X). Co

możemy powiedzieć o sprzeczności, niesprzeczności, zupełności zbioru X?
11. Niech X będzie dowolnym sprzecznym zbiorem formuł pewnego języka pierwszego rzędu. Czy X jest zupełny?

Uzasadnij odpowiedź.
12. 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?

13. 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?

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