
Logika A
5. TWIERDZENIE O ZUPE LNOŚCI. WNIOSKI

5.1. Udowodnić twierdzenie o adekwatności: Jeśli Γ ` φ, to Γ |= φ.

5.2. Zadania. Wyprowadzić:

(a) ` ¬(∀xφ)↔ ∃x(¬φ);
(b) ` ¬(∃xφ)↔ ∀x(¬φ);

5.3. Udowodnić twierdzenie o α-konwersji: Jeśli Γ ` ∀xφ, zmienna y nie jest
wolna w ∀xφ ale jest wolna dla x w φ, to Γ ` ∀y(φ)xy .

5.4. Twierdzenie o istnieniu modelu. Jeśli zbiór zdań Γ spe lnia w lasność
Γ 6` 0 (wtedy mówimy, że Γ jest niesprzeczny), to zbiór Γ ma model, tzn. istnieje
struktura M taka, że M |= Γ.

Niech C bȩdzie nieskończonym zbiorem sta lych roz la̧cznym z jȩzykiem L. Niech Γ
bȩdzie niesprzecznym zbiorem zdań jȩzyka L∪C. Mówimy, że Γ jest C-nasycony, jeśli
dla dowolnej formu ly φ(x) bez zmiennych wolnych różnych od x, jeśli Γ 6` ∀xφ(x), to
dla pewnego c ∈ C, Γ ` ¬φ(c).

5.5. Lemat o nasyceniu. Jeśli moc zbioru formu l jȩzyka L nie jest wiȩksza niż
|C|, to każdy niesprzeczny zbiór zdań nad L ma rozszerzenie do niesprzeczngo zbioru
C-nasyconego.

5.6. Twierdzenie (silne) o zupe lności. Dla dowolnego zbioru formu l Γ i dla
dowolnej formu ly φ, Γ |= φ⇔ Γ ` φ.

5.7. Twierdzenie o zwartości. Jeśli każdy skończony podzbiór zbioru Γ jest
spe lnialny, zbiór Γ też jest spe lnialny. (ćwiczenie)

5.8. Twierdzenie Löwenheima-Skolema-Tarskiego. Jeśli zbiór formu l Γ
jȩzyka L ma model nieskończony, to ma także model każdej mocy ≥ max(ℵ0, |FrmL|),
gdzie FrmL jest zbiorem formu l nad L.

5.9. Udowodnić, że jeśli zbiór zdań ma modele skończone dowolnie dużej mocy,
to ma też model nieskończony.

5.10. Udowodnić, że jeśli (D,≤) jest zbiorem dobrze liniowo uporza̧dkowanym,
to istnieje zbiór liniowo uporza̧dkowany (D′,≤), który nie jest dobrym porza̧dkiem,
ale spe lnia dok ladnie te same zdania, kóre spe lnia (D,≤).
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