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Oppgave 2

Det mangler en ∀y i A1, riktig formel skal se slik ut:

A1: ∀x∀y(Sx=̇Sy → x=̇y)

Spørsmålet "Har alle formlene i dette språket en naturlig tolkning som sanne
utsagn om tall?" kan tolkes på to forskjellige måter — enten som å referere til
absolutt alle formler man kan konstruere over språket, eller kun som å referere
til formlene A1-A5 i oppgaven. Det korrekte svaret avhenger av hvordan man
tolker spørsmålet. Angi tolkning og korrekt svar i henhold til tolkningen i din
besvarelse av oppgaven.

Oppgave 7/8

Det mangler en parentes til slutt i A6, riktig formel ser slik ut:

A6: ∀x∀y(Φ(x, y) → ∃z(Φ(x, z) ∧ Φ(z, y)))

Det kan vise seg ganske fiklete å finne en modell for formelmengden {A1, . . . , A6}.
Vis derfor heller konsistens av formelmengden {A1, A2, A4, A5, A6} (dvs uten
A3). Modellen bør her være ganske åpenbar...

Hvis dere velger denne varianten, kan dere også vise at {A1, A2, A4, A5,¬A6}
er konsistent i stedet for {A1, . . . , A5,¬A6}. Oppgaveteksten i oppgave 8 må da
endres tilsvarende, dvs. at A6 er logisk uavhengig av {A1, A2, A4, A5}.

Teorem 4.1

Det mangler en implikasjonspil i teoremet. Riktig versjon:

Γ ` ∆ ikke bevisbar i LK ⇒ Γ ` ∆ har en Herbrandmodell som motmodell.

1



Kompletthetsbeviset - induksjon på β+ ∪ β−

I basissteget i induksjonsbeviset rett etter oppgave 10 på side 6 i obligtekst-
en brukes feil argumentasjon (hva er den opprinnelige oppgaveteksten egentlig
argument for?). Her er riktig versjon (endrete deler er uthevet):

Basissteg: P~t atomær. Hvis P~t ∈ β+, er den sann pr. definisjon av modellen.
Hvis P~t ∈ β−, så er den usann pr. definisjon av modellen.
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