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Motiveer uw antwoorden, en geef aan welke stellingen u gebruikt. Zet op elk
blad uw naam en studentnummer, en lever geen kladblaadjes in.

Opgave 1. Bewijs de volgende formules met natuurlijke deductie. (U hoeft
niet de namen van de regels te vermelden. Geef wel met cijfers aan op welk
punt aannames warden ingetrokken.)

(a (/3 V -'(/5.

(b) Bewijs met natuurlijke deductie dat uit de formules 3x(P{x) A Q{x}} en
^x(Q{x) A R(x~)} volgt dat -^x{P{x} -^ R{x)~).

Opgave 2. Stel dat F een zinnenverzameling is die gesloten is onder 1-, dat
wil zeggen, als T I- ip dan y G F voor alle (^. Stel dat F geen model heeft.
Bewijs dat er een formule ip e F is zonder model.

Opgave 3. Een lineair geordende groep ( ?, +, <) is een groep ((?, +) met
een lineaire ordening <. Laat L de taal zijn met functiesymbool + en pre-
dicaatsymbool <. G heet archimedisch alsvoor alle a, b £ G met . ftr&->-6- 4^0,
er een m e M bestaat zodat a < mb. Hier is mb per definitie het element
6 + ... + b (m keer). Merk op dat Z en R met de gebruikelijke optelling
voorbeelden zijn van archimedische lineair geordende groepen.

(a) Geldt dat Z ^ R ?

(b) Laat Th(R. ) de theorie zijn van R, dat wil zeggen, de verzameling van
alle L-zinnen die gelden in R. Bewijs dat er een niet-archimedische lineair
geordende groep G bestaat zodat G |= Th(R).

i, ><

Opgave 4. Laat L de taal zijn met een binair predicaatsymbool <, en zij
Trf de L-theorie van dichte lineaire ordeningen zonder eindpunten.

(a) Bewijs dat, T^ volledig is. (Geef aan welke stellingen u hierbij gebruikt.)

(b) Beschouw het L-model Q, met de gebruikelijke ordening. Bewijs dat voor
alle L-zinnen ip g'eldt dat Q \= Lp desda T^ \- (/?.


