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A

Interesuje nas Jana Łukasiewicza implikacyjno-negacyjny system klasycznego rachunku zdań. System ten oznaczmy
symbolem L, a język w którym jest wyrażony – symbolem L. Na aparat dedukcyjny systemu L składają się reguły
podstawiania (RP ) i odrywania (RO), wyglądające tak jak zwykle, oraz następujące trzy aksjomaty:
l1 (p→ q)→ ((q → r)→ (p→ r))

l2 (¬p→ p)→ p

l3 p→ (¬p→ q)

Są to prawa: sylogizmu hipotetycznego (l1), Claviusa (l2), Dunsa Szkota (l3). Zadanie brzmi: wykaż, że ten układ ak-
sjomatów jest niezależny (czyli że żaden z należących doń aksjomatów nie jest konsekwencją aksjomatów pozostałych).

1. Zaczniemy od wykazania, że l1 jest niezależny od pozostałych aksjomatów, czyli że
l1 /∈ Cn{l2, l3}

Niech 0,1,2 będą dowolnymi różnymi obiektami. Na zbiorze {0,1,2} określimy dwie funkcje: dwuargumentową
L→1 oraz jednoargumentową L¬1 w sposób następujący:

L→1 0 1 2 L¬1
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0
2 1 1 0 2 2

Niech v1 będzie funkcją ze zbioru formuł języka L w zbiór {0,1,2} określoną następująco:

(i) dla każdej zmiennej zdaniowej pi: v1(pi) = 0 albo v1(pi) = 1, albo v1(pi) = 2;
(ii) v1(¬α) = L¬1 (v1(α));

(iii) v1(α→ β) = L→1 (v1(α),v1(β)).

Niech L1 będzie zbiorem wszystkich i tylko tych formuł α języka L dla których v1(α) = 1.
Aby wykazać, że aksjomat l1 jest niezależny od aksjomatów l2 i l3 należy udowodnić co następuje:

1.1 Jeżeli X ⊆ L1 oraz α ∈ Cn(X), to α ∈ L1
1.2 l2 ∈ L1
1.3 l3 ∈ L1
1.4 l1 /∈ L1

I tym się zajmiemy ©.

2. Wykaż, że
l2 /∈ Cn{l1, l3}

Skorzystaj przy tym z funkcji L→2 oraz L¬2 , określonych następująco (w obu przypadkach wartością wyróżnioną
jest 1):

L→2 0 1 L¬2
0 1 1 0 0
1 0 1 1 0

3. Wykaż, że
l3 /∈ Cn{l1, l2}

Skonstruuj w tym celu funkcje L→3 oraz L¬3 (albo sięgnij do podręcznika Batoga, gdzie znajdziesz odpowiednie
tabele).
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B

Tym razem interesuje nas Jana Łukasiewicza system RRZ∗ równoważnościowego rachunku zdań, którego jedynym
aksjomatem jest formuła

(*) EEpqEErqEpr

a regułami dowodowymi są:

ROE (reguła odrywania dla równoważności):
Eαβ, α

β

RP (reguła podstawiania):
α

α[pi/β]

Opisz wiersze następujących dowodów:

I. Dowód formuły EEEprEqpErq

1. EEpEqrEpErq (teza)
2. EEErqEprEpq (teza)

3. EEEEprEqpEqrEEEprEqpErq

4. EEEprEqpEqr

5. EEEprEqpErq

II. Dowód formuły EEpEqrEEpqr

1. EEpqEErqEpr (*)
2. EErqEEpEpqr (teza)

3. EEEpqEErqEprEEsEErqEprEEpqs

4. EEsEErqEprEEpqs

5. EEEEpqrEEqEqrEpqEEpEqrEEpqr

6. EEEpqrEEqEqrEpq

7. EEpEqrEEpqr
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