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1. WSTĘP

W prowadzeniu zarówno rozważań filozoficznych, jak i rozważań
prowadzonych na gruncie wielu innych nauk ważną pomocniczą rolę
odgrywają logiczne systemy formalne. To właśnie postępując, zgodnie
z prawami logiki, jesteśmy w stanie uniknąć popadnięcia w sprzeczność, czy wyciągania w danym rozumowaniu nieuprawnionych wniosków. Jesteśmy też w stanie wskazać wnioski uprawnione, czyli wynikające z danych przesłanek. Aby system formalny był przydatny, musi
przy tym spełniać pewne warunki, czy inaczej, posiadać pewne własności. Własności systemów formalnych można podzielić na te o charakterze podstawowym (np: niesprzeczność, zwartość, semantyczna
pełność czy własność wyrażona w twierdzeniu o dedukcji), jak i na
te pomocnicze, dzięki którym możemy dowieść własności podstawowych. Do własności, pełniących funkcję pomocniczą należą, między
innymi, własności sprowadzalności formuł języka danej logiki do po-
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staci normalnych. Głównymi rodzajami postaci normalnych, jakie rozpatruje się w literaturze dotyczącej systemów formalnych, są:
(A) koniunkcyjna postać normalna,
(B) alternatywna postać normalna,
(C) kwantyfikatorowa postać normalna,
(D) skolemowska postać normalna.
Cecha sprowadzalności formuł danego języka do postaci normalnej
ułatwia, a czasem umożliwia przeprowadzenie dowodów twierdzeń
podających ważne własności formalne danego rachunku logicznego.
Do własności tych należy pełność klasycznego rachunku zdań, którą można dowieść, korzystając ze sprowadzalności formuł języka tej
logiki do koniunkcyjnej postaci normalnej. Należą też do nich własności rachunku predykatów podane w twierdzeniach interpolacyjnych
i innych twierdzeniach dotyczących własności syntaktycznych, a dowodzonych semantycznie. W latach trzydziestych XX wieku skolemowskie postacie normalne, otrzymywane z kwantyfikatorowych postaci normalnych, wykorzystywane były w poszukiwaniu pozytywnie
rozwiązywalnych przypadków zagadnienia rozstrzygalności rachunku
predykatów.
Artykuł ten dotyczy sprowadzalności formuł języka jednego z systemów formalnych, logiki niefregowskiej, do kwantyfikatorowej postaci normalnej. Znanym faktem jest, że nie można sprowadzić wszystkich formuł języka logiki niefregowskiej do koniunkcyjnej postaci
normalnej, a przez to również do alternatywnej postaci normalnej.
W tym artykule wykażę, że każda formuła logiki niefregowskiej jest
równoważna logicznie z pewną formułą o kwantyfikatorowej postaci
normalnej. Rozważania ograniczę do jednej klasy teorii niefregowskich – WBQ-teorii.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej podam aksjomatyczną charakterystykę oraz niektóre tezy i twierdzenia, istotne dla
problematyki tej pracy. W drugiej części scharakteryzuję WBQ-teorie
i związane z nimi rozszerzenie logiki niefregowskiej. W trzeciej części
dowiodę zasadniczego twierdzenia tej pracy – twierdzenia o kwantyfikatorowej postaci normalnej dla WBQ-teorii.
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2. NIEFREGOWSKA LOGIKA ZDANIOWA
Z KWANTYFIKATORAMI

Logika niefregowska została stworzona przez polskiego logika, Romana Suszkę. Inspiracją dla powstania tego systemu formalnego był
Traktat logiczno-filozoficzny L. Wittgensteina. Celem stworzenia tego
systemu była formalizacja fragmentu ontologii zawartej w Traktacie.
Według Wittgensteina, tym, do czego zdania bezpośrednio się odnoszą, nie są wartości logiczne, lecz sytuacje. Tylko dzięki temu zdania
są prawdziwe lub fałszywe, że są „obrazem rzeczywistości”.
Między innymi te poglądy L. Wittgensteina mają swoje odbicie
w logice niefregowskiej. Logika niefregowska jest dwuwartościowa
logicznie, co na gruncie syntaktycznym zagwarantowane jest tym, że
prawa klasycznego rachunku zdań są również prawami logiki niefregowskiej. W szczególności prawami logiki niefregowskiej są: prawo
wyłączonego środka i prawo niesprzeczności. Z drugiej strony, odróżnia się w logice niefregowskiej wartości logiczne od obiektów, do których zdania się odnoszą. Na gruncie syntaktycznym odróżnienie to jest
możliwe dzięki dodaniu do języka spójnika identyczności i scharakteryzowaniu go aksjomatycznie, tak jak zrobił to R. Suszko.
Do alfabetu języka logiki SCI należą zatem:
1) zmienne zdaniowe (p, q, r, ...),
2) spójniki prawdziwościowe – negacja (∼), implikacja (→), koniunkcja (∧), alternatywa (∨), równoważność (↔),
3) dwuargumentowy spójnik identyczności.
Do alfabetu języka niefregowskiej logiki zdaniowej z kwantyfikatorami (logiki SCIQ) poza wymienionymi symbolami, należą też kwantyfikatory, ogólny(∀) i szczegółowy(∃), wiążące zmienne zdaniowe.
Logika SCIQ jest nadbudowana nad klasycznym rachunkiem zdaniowym z kwantyfikatorami, KRZQ. Aksjomaty KRZQ można podzielić na
dwa zbiory: zbiór aksjomatów charakteryzujących spójniki prawdziwościowe oraz zbiór aksjomatów charakteryzujących kwantyfikatory.
Schematy wymienionych aksjomatów są też schematami aksjomatów
logiki SCIQ. W logice niefregowskiej wyróżnia się dodatkowo zbiór
aksjomatów charakteryzujących spójnik identyczności. Aksjomaty dla
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spójników prawdziwościowych nadają im w logice SCIQ takie samo
znaczenie jak w KRZ. W omawianej wersji aksjomatami dla spójników
prawdziwościowych są wszystkie generalizacje aksjomatów dla KRZ.
Kwantyfikatory w KRZQ oraz w logice SCIQ rozumie się analogicznie
do sposobu, jaki występuje w klasycznym rachunku predykatów, z tą
jednak różnicą, że w przedstawianych przez nas systemach kwantyfikatory wiążą zmienne zdaniowe, a nie zmienne nazwowe (zmienne
nazwowe nie występują w logice SCIQ). Języki zdaniowej logiki niefregowskiej z kwantyfikatorami nazywać będę SCIQ-językami. Niech
zatem α, β,  γ reprezentują dowolne formuły zdaniowe danego SCIQ-języka J. Aksjomatami logiki SCIQ charakteryzującymi kwantyfikatory będą wówczas wszystkie generalizacje formuł reprezentowanych
przez schematy:
(QA1)		
∀p α → α[p /γ],
(QA2)		
α → ∀p α, o ile p nie jest zmienną wolną w α,
(QA3)		
∀p (α → β) → (∀p α → ∀p β),
(QA4)		
(∃p α) ↔ ∼∀p (∼α).
Spójnik identyczności scharakteryzowany jest natomiast przez
zbiór aksjomatów wyznaczony przez wszystkie generalizacje formuł
o schematach (I1)-(I5). Niech α, β, γ, δ, α1, α2 reprezentują dowolne
formuły zdaniowe danego SCIQ-języka J. Wówczas:
(I1)		
α1 ≡ α2,
gdzie α1, α2 różnią się co najwyżej zmiennymi związanymi.
(I2)		
(α ≡ β) → (α ↔ β),
(I3)		
(α ≡ β) → (∼α ≡ ∼β),
(I4)		
[(α ≡ β) ∧ (γ≡ δ)] → [ (α&γ) ≡ (β&δ)],
gdzie & ∈ {∨, ∧, →, ↔, ≡}.
(I5)		
∀p (α≡β) → (Qp α ≡ Qp β), gdzie Q ∈ {∀, ∃}
Definicja 1.1.
Niech J będzie SCIQ-językiem, α – formułą języka J, natomiast
X – zbiorem formuł języka J. Dowodem formuły α w zbiorze formuł
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X jest ciąg γ1, γ2, ..., γn, którego ostatnim wyrazem jest α, a którego
dowolny wyraz:
– jest aksjomatem logiki niefregowskiej lub
– jest formułą należącą do zbioru X lub
– powstał z wyrazów wcześniejszych przez zastosowanie reguły odrywania, RO, o schemacie: α, α→β├ β.
Niefregowska operacja konsekwencji, CSCIQ, wyznaczona jest przez
podane wyżej pojęcie dowodu w sposób standardowy. Otóż dla danego
SCI Q- języka, J, oraz zbioru formuł X:
α∈CSCIQ(X) wtedy i tylko wtedy, gdy α ma dowód na gruncie zbioru X.
Logika niefregowska jest to para (J, CSCIQ). Zbiorem tez logiki SCIQ
jest zbiór CSCIQ(∅).  Zbiór CSCIQ(∅) jest najmniejszą teorią niefregowską (inaczej: najmniejszą SCIQ-teorią), czyli najmniejszym zbiorem
domkniętym na niefregowską operację konsekwencji.
W dalszej części pracy będziemy wykorzystywać przede wszystkim dowody założeniowe. Jest to umożliwione poprzez zachodzenie
twierdzeń o dedukcji:
Twierdzenie 1.2. (o dedukcji wprost)
Niech J będzie SCIQ-językiem oraz niech: α, β będą formułami języka J, a X niech będzie zbiorem formuł języka J. Wówczas zachodzi
warunek:
jeśli β ∈ CSCIQ(X∪{α}), to (α→β) ∈ CSCIQ(X).
Twierdzenie 1.3. (o dedukcji niewprost)
Niech J będzie SCIQ-językiem oraz niech: α, β będą formułami języka J, a X niech będzie zbiorem formuł języka J. Wówczas zachodzi
warunek:
jeśli istnieje formuła β taka, że {β, ∼β}⊆ CSCIQ(X∪{∼α}), to
α ∈ CSCIQ(X).
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Zgodnie z definicją 1.1. jako jedyną regułę przekształcania wierszy dowodu można stosować regułę odrywania. W przeprowadzanych
w pracy dowodach tez danej SCIQ-teorii, T, będziemy jednak korzystać
również z innych reguł na które domknięta jest teoria T.
Ze względu na fakt, że w podanym ujęciu aksjomatami logiki SCIQ
są tylko i wyłącznie wszystkie generalizacje pewnych formuł, teoria
CSCIQ(∅) jest domknięta na regułę generalizacji. W związku z tym jest
ona też domknięta na regułę podstawiania. Reguły te nie są jednak
regułami wyprowadzanymi w logice SCIQ, zatem w dowodach założeniowych ich wykorzystanie podlegać będzie pewnym (standardowym)
ograniczeniom. Do reguł wyprowadzalnych w logice niefregowskiej,
SCIQ, należą między innymi:
1)RO: α, α→β├β;
2)DK: α, β├ α∧β;
3)OK: α∧β├ α; α∧β├ β;
4) DA: α├α∨β; β├α∨β;
5) OA: α∨β, ∼α ├β; α∨β, ∼β├ α;
6) DR: α→β, β→α ├ α↔β;
7) OR: α↔β├α→β; α↔β├β→α;
8) RPI: α→β, β→γ ├ α→γ;
9) O∀: ∀p α ├ α[p/γ];
10) D∃: α ├ ∃p α.
Regułami wyprowadzalnymi w SCIQ są też, ze względu na aksjomat (I2) reguły opuszczania identyczności:
		
		

OId1: α≡β├ α↔β
OId2: α≡β, α ├ β,

a ze względu na aksjomaty (I1), (I2) oraz (I4), regułami wyprowadzalnymi jest zarówno reguła symetrii dla identyczności (SymId), jak
i reguła przechodniości dla identyczności (RPId), gdzie:

[7]
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SymId: α≡β├ β≡α
RPId: α≡β, β≡γ├ α≡γ

Ze względu na własność monotoniczności operatora konsekwencji, każda SCIQ-teoria jest domknięta na reguły wyprowadzalne.
Ponadto zachodzi twierdzenie:
Twierdzenie 1.4.
Jeśli SCIQ-teoria, T, jest inwariantna1, to T jest domknięta na reguły:
(1) regułę ekstensjonalności dla identyczności, RE≡: α ≡β├ γ ≡ γ (α//β)
oraz
(2) regułę zastępowania dla identyczności, Rzt≡: α ≡β, γ├ γ (α//β)
gdzie „γ(α//β)” oznacza formułę powstałą z γ przez zastąpienie α
przez formułę β.
Dowody dla punktów (1) i (2) są indukcyjne ze względu na złożoność formuły γ. Spełnienie warunków początkowych wynika z prawa
tożsamości (warunek początkowy dla reguły RE≡) oraz z domkniętości reguły OId2 (warunek początkowy dla Rzt≡). Spełnienie warunków
indukcyjnych wynika z aksjomatów (I3)-(I5). Założenie, aby teoria T
była inwariantna, istotne jest do zastosowania aksjomatu (I5).
Teoria CSCIQ(∅) nie jest natomiast domknięta na regułę ekstensjonalności dla równoważności:
		

RE: α↔β├ γ ↔ γ (α//β).

Twierdzeniami logicznymi SCIQ są bowiem formuły o schemacie:
		

(α≡α) ↔ (α∨∼α),

natomiast nie są twierdzeniami logicznymi formuły o schemacie:
[(α≡α)≡(α∨∼α)] ↔ [(α∨∼α)≡(α∨∼α)]. Prawa strona podanej równoważności jest bowiem tezą teorii CSCIQ (∅), natomiast lewa strona nie
jest tezą CSCIQ (∅).
Teorią inwariantną nazywamy tutaj teorię domkniętą na regułę generalizacji.
Teoria inwariantna w podanym sensie jest też oczywiście domknięta na regułę podstawiania. Jest zatem inwariantna w rozumieniu przyjętym standardowo dla systemów
logicznych.
1
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Teoria CSCIQ (∅) również nie jest domknięta na regułę zastępowania dla równoważności Rzt :
α↔β, γ ├ γ (α//β).
Reguły RE, Rzt, można jednak stosować, ale z pewnymi ograniczeniami. Zakres stosowalności reguł: RE, Rzt wyznaczony jest przez
prawa ekstensjonalności dla równoważności, reprezentowane przez
następujące schematy:
		

(α ↔ β) → (∼α ↔ ∼β),

		

[(α ↔ β) ∧ (γ ↔ δ)] → [ (α&γ) ≡ (β&δ)],

gdzie & ∈ {∨, ∧, →, ↔},
∀p (α↔β) → (Qp α ↔ Qp β), gdzie Q ∈ {∀, ∃}
Należy też zauważyć, że reguły: RE≡, Rzt≡ nie są regułami wyprowadzanymi w logice SCIQ. Świadczy o tym fakt, że: 1) [( ∀p p) ≡
(∀p q)] ∉ CSCIQ(p≡q), 2) ( ∀p p) ∉ CSCIQ{p≡q, ∀p q}2.
Tezami logiki SCIQ są, między innymi, podstawienia wszystkich
tez KRZQ. W dalszej części wykorzystywane będą niektóre z tych tez
lub ich wzmocnienia. Należą do nich równoważnościowe prawa:
1) prawa De Morgana dla kwantyfikatorów,
2) prawa wyłączania kwantyfikatorów,
3) prawa przemianowywania zmiennych związanych.
Tezami logiki SCIQ, nie będącymi podstawieniami tez klasycznego
rachunku zdań z kwantyfikatorami, są oczywiście aksjomaty dla spójnika identyczności. Na podstawie schematu (I1) wiadomo, że tezami

Wykazanie tego wymaga odwołania się do ujęcia semantycznego logiki niefregowskiej. Praca ta nie obejmuje jednak swym zasięgiem semantyki dla logiki niefregowskiej.
2
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logiki SCIQ są trywialne równości3. Okazuje się, że tylko takie równości są tezami logiki niefregowskiej4.
Tezami logiki SCIQ, bardzo istotnymi dla tego artykułu, są formuły
o schemacie (T1).
(T1) α ↔ ∃r [(r≡α) ∧ r], gdzie r jest zmienną nie występującą w α
jako zmienna wolna.
Przed podaniem dowodu zauważmy, że pomimo braku w SCIQ-języku, J, niezdefiniowanych stałych zdaniowych, można wykorzystywać regułę opuszczania kwantyfikatora egzystencjalnego. Przybiera
ona postać: ∃p α ├ α[p/v], gdzie v symbolizuje zmienną zdaniową,
a zmienna ta nie podlega generalizacji w dalszej części dowodu założeniowego.
Dowód (T1):
→) 1. α , zał.; 2. α≡α, (Ι1); 3. (α≡α) ∧ α, DK: 1,2; 4. ∃r [(r≡α) ∧
r], D∃:3
←) 1. ∃r [(r≡α) ∧ r], zał.; 2. (r≡α) ∧ r, O∃: 1; 3. r≡α, ΟΚ: 2; 4. r,
OK: 2; 5. α, OId2: 3, 4
Pewne uogólnienia tezy (T1) podane są w twierdzeniach 1.5 oraz 1.6.
Twierdzenie 1.5.
Niech J będzie SCIQ-językiem i niech: α, γ będą formułami języka
J. Wówczas:
jeśli γ jest podformułą (właściwą lub niewłaściwą) formuły α oraz γ
nie znajduje się w zasięgu żadnego kwantyfikatora formuły α, to tezą
logiki SCIQ jest wyrażenie: α ↔ ∃r [(r≡γ) ∧ α(γ//r)],
gdzie r jest zmienną nie występującą w α jako zmienna wolna5.
3
Formuły, w których funktorem głównym jest spójnik identyczności, nazywać będziemy równościami, czy formułami równościowymi. Trywialne równości są to formuły równościowe, w których argumenty funktora głównego różnią się co najwyżej
zmiennymi związanymi.

Zob. S. L. Bloom, R. Suszko, Investigations into the sentential calculus with
identity, Notre Dame Journal of Formal Logic 13(1972)3, 289-308.
4

5

Zakres stosowalności powyższego twierdzenia można rozszerzyć wymagając,
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Dowód:
Zauważmy, że ze względu na założenie, że γ nie znajduje się w zasięgu żadnego kwantyfikatora formuły α, tezą logiki SCIQ jest formuła: (r≡γ)→[ α(γ//r) ≡ α]. Wobec tego tezą logiki SCIQ jest również:
∃r [(r≡γ) ∧ α(γ//r)]→α. Pozostaje zatem do wykazania, że tezą jest implikacja w drugą stronę. Dowód tego faktu jest indukcyjny względem
budowy formuły γ. Warunek początkowy jest spełniony, ponieważ aksjomatem jest: p≡p. Zatem: [ (p≡p) ∧ α] ∈ CSCIQ (α), a ze względu na
twierdzenie 1.2 mamy: {α→∃r [(r≡p) ∧ α(p//r)]}∈ CSCIQ (∅).
Z kolei zgodnie z założeniem indukcyjnym: ∃r [(r≡γ1) ∧ α(γ1//r)]
∈ CSCIQ(α) oraz ∃s [(s≡γ2) ∧ α(γ2//s)] CSCIQ(α). Ze względu natomiast
na aksjomaty (I3) oraz (I4) otrzymujemy wówczas: ∃r [(r≡∼γ1) ∧
α(∼γ1//r)] ∈ CSCIQ(α), ∃r [r≡(γ1&γ2) ∧ α(γ1&γ2//r)] ∈ CSCIQ(α). Zatem
na podstawie twierdzenia o dedukcji wprost, tezami logiki SCIQ są formuły: 1) {α→∃r [(r≡∼γ1) ∧ α(∼γ1//r)]}∈ CSCIQ(∅),  {α→ [r≡(γ1&γ2) ∧
α(γ1&γ2//r)]}∈ CSCIQ (∅).
Twierdzenie 1.6.
Dla danego SCIQ-języka, J, oraz formuły α języka J, niech: γ1 , γ2 ...γn,
będą podformułami formuły α, spełniającymi następujące warunki:
1) dla każdego i ∈{1, 2, ..., n} formuła γi nie znajduje się w zasięgu
żadnego kwantyfikatora
2) dla każdego i, j ∈{1, 2, ..., n} formuła γi nie jest podformułą,
formuły γj.
Wówczas tezą logiki SCIQ jest formuła:
α↔ ∃r1,r2, .,rn [(r1≡γ1) ∧...∧(rn≡γn) ∧ α(γ1//r1, γ2//r2 ... γn //r n )],
gdzie: r1,r2, .,rn, nie są zmiennymi wolnymi w α.
Dowód indukcyjny względem n:
Dla n=1 teza z twierdzenia 1.6. przyjmuje postać tezy podanej w twierdzeniu 1.5.
aby żadna zmienna wolna w γ nie została związana przez żaden kwantyfikator występujący w α. Dla celów tej pracy wystarczy jednak założenie twierdzenia 1.5.
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Załóżmy, że tezą logiki SCIQ jest formuła:
α↔ ∃r1,r2, .,rn [(r1≡γ1) ∧...∧(rn≡γn) ∧ α(γ1//r1, γ2//r2 ... γn//rn )], gdzie:
γ1 , γ2 ...γn, spełniają założenia twierdzenia. Wówczas, zgodnie z warunkiem początkowym, tezą logiki SCIQ jest formuła: α(γ1//r1, γ2//r2 ... γn //rn ) ↔
∃rn+1 [(rn+1≡γn+1) ∧ α(γ1//r1, γ2//r2 ... γn//rn, γn+1//rn+1)]. Wobec tego, po zastosowaniu Rzt oraz przemienności koniunkcji, otrzymujemy jako tezę
logiki SCIQ formułę: α↔ ∃r1,r2,..,rn,rn+1 [(r1≡γ1) ∧...∧ (rn≡γn) ∧ (rn+1≡γn+1) ∧
α(γ1//r1, ... γn //rn, γn+1 //rn+1)]6 .
3. WBQ-TEORIE

Jednym z rozszerzeń logiki niefregowskiej jest logika WBQ.
Symbolem DA oznaczmy zbiór następujących skrótów definicyjnych:
(D1)
(D2)
(D3)

0≡(p∧∼p)
1≡(p∨∼p)
(p≤q) ≡ [(p→q)≡1]

Niech TKRZQ będzie zbiorem wszystkich podstawień tez klasycznego rachunku zdaniowego z kwantyfikatorami sformułowanych w języku J.
Jeśli X jest zbiorem formuł, to niech Gn(X) będzie zbiorem wszystkich generalizacji formuł ze zbioru X. Zbiór WBQ wyznaczony jest
wówczas następująco:
WBQ = Gn{α ≡ β: (α ↔ β) ∈ TKRZQ} ∪ Gn(DA)
Definicja 2.1.
Logiką WBQ nazywamy parę (J, CWBQ), gdzie operacja CWBQ wyznaczona jest następująco: α∈CWBQ (X)↔ α∈CSCIQ(WBQ∪X), dla każdej
formuły α oraz dla dowolnego zbioru formuł X.
Każdą teorię, T, zawierającą zbiór WBQ, nazwiemy WBQ-teorią. Zbiór WBQ nazwiemy zbiorem aksjomatów logiki WBQ. Jest on
też zbiorem aksjomatów najmniejszej WBQ-teorii, CWBQ(∅). Teoria
6

Zastosowanie tutaj RE nie przekracza nałożonych na tę regułę ograniczeń.
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CWBQ(∅) jest domkniętą na regułę podstawiania i regułę generalizacji.
Jej tezami są, ze względu na definicję zbioru WBQ, równości otrzymane z równoważnościowych praw klasycznego rachunku zdaniowego z kwantyfikatorami. Należą do nich, między innymi, równościowe
prawa:
– prawa De Morgana dla kwantyfikatorów:
(MQ1)		
∼(∀p α) ≡ ∃p ∼α
(MQ2)		

∼(∃p α) ≡ ∀p ∼α

– prawa wyłączania kwantyfikatorów:
(a) założenie: p nie jest zmienną wolną w α,
(WQ1)		

(α→∀p β) ≡ ∀p (α→β)

(WQ2)		

(α→∃p β) ≡ ∃p (α→β)

(WQ3)		

(α ∧∀p β) ≡ ∀p (α ∧ β)

(WQ4)		

(α ∧∃p β) ≡ ∃p (α ∧ β)

(WQ5)		

(α ∨ ∀p β) ≡ ∀p (α ∨ β)

(WQ6)		

(α ∨ ∃p β) ≡ ∃p (α ∨ β)

(b) założenie: p nie jest zmienną wolną w β,
(WQ7)		

(∀pα → β) ≡ ∃p (α→β)

(WQ8)		

(∃pα→ β) ≡ ∀p (α→β)

(WQ9)		

(∀p α ∧ β) ≡ ∀p (α ∧ β)

(WQ10)

(∃pα ∧ β) ≡ ∃p (α ∧ β)

(WQ11)

(∀pα ∨ β) ≡ ∀p (α ∨ β)

(WQ12)

(∃pα ∨ β) ≡ ∃p (α ∨ β)

– prawa przemianowywania zmiennych związanych:
(PQ)		
Qpα ≡ Qq α(p/q), gdzie Q∈{∀,∃}oraz q nie jest
zmienną wolną w α

[13]
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Do wyróżnienia kolejnej grupy tez najmniejszej WBQ-teorii przydatny jest następujący lemat:
Lemat 2.2.
Jeśli γ ∈ TKRZQ, to (γ≡1) ∈ CWBQ(∅)
Dowód:
Niech γ ∈ TKRZQ. Ponieważ dla dowolnego α: (α∨∼α)∈ TKRZQ, zatem:
[γ↔(α∨∼α)] ∈ TKRZQ. Zgodnie z definicją zbioru WBQ aksjomatem
teorii CWBQ(∅) jest więc formuła: γ≡(α∨∼α). Ze względu na równość
definicyjną (D1) oraz regułę przechodniości dla identyczności tezą teorii CWBQ(∅) jest formuła: (γ≡1).
Zgodnie z powyższym lematem, na podstawie tez KRZQ, aksjomatu
definicyjnego (D3) oraz reguły OId2, tezami teorii CWBQ(∅) są, między
innymi, wszystkie generalizacje formuł:
(T2)

∀p(α → β) ≤ (∀p α → ∀ p β),

(T3)

∀p(α → β) ≤ (∃p α → ∃ p β),

(T4)

∀p(α ≤ β) → (∀p α ≤ ∀ p β),

(T5)

(∀p α) ≤ α(p/α),

(T6)

α ≤ (∃ p α),

(T7)

∀p(α ≤ β)→(α ≤ ∀p β), gdzie p nie jest zmienną wolną w α,

(T8)

∀p(α ≤ β)→(∃ p α ≤ β), gdzie p nie jest zmienną wolną w β.

Lemat 2.3.
Na gruncie każdej WBQ-teorii formuły o następujących postaciach są
parami równoważne:
(1) (α→β) ≡ 1, (2) (α∧∼β) ≡ 0, (3) (α∨β) ≡ β, (4) (α∧β) ≡ α.
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Wykorzystując powyższy lemat można dowieść, że tezami teorii
CWBQ(∅) są wszystkie generalizacje formuł reprezentowanych przez
schematy:
(T9) [(α→β)≡1] → [(α≡1)→ (β≡1)],
(T10) [(α∧β)≡1] ↔ [(α≡1) ∧ (β≡1)],
(T11)

(α≡β) ↔ [(α↔β) ≡1].

Z kolei na podstawie tezy (T10), tezy (T11) oraz równości definicyjnej (D3) tezą najmniejszej WBQ-teorii jest formuła:
(T12) (α≡β) ↔ [[(α≤β) ∧ (β≤α)]
Teza ta wyznacza dwie reguły wyprowadzane w logice WBQ: regułę dołączania identyczności (DId) oraz regułę opuszczania identyczności (OId3), gdzie:
DId:

α≤β, β≤α ├ α≡β

OId3:

α≡β ├ α ≤ β
3. SPROWADZALNOŚĆ DO KWANTYFIKATOROWEJ
POSTACI NORMALNEJ

W rozdziale tym na stałe zakładamy, że J jest SCIQ-językiem, a litery alfabetu greckiego symbolizują formuły języka J.
Definicja 3.1.
Zbiorem formuł o kwantyfikatorowej postaci normalnej, QN, jest najmniejszy zbiór formuł języka J spełniający warunki:
1. jeśli α jest formułą bezkwantyfikatorową, to α ∈ QN,
2. jeśli α ∈ QN, to:(∀pα)∈ QN oraz (∃pα)∈QN.
Formuły należące do zbioru QN nazywać będziemy formułami
o kwantyfikatorowych postaciach normalnych. Jeśli dla danej formuły
α i teorii T istnieje taka formuła γ∈ QN, że (α↔γ)∈T, to powiemy, że
na gruncie teorii T formuła α jest równoważnościowo sprowadzalna
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do kwantyfikatorowej postaci normalnej. Jeśli tezą teorii T jest natomiast równość: α≡γ , gdzie γ∈ QN, to powiemy, że na gruncie teorii T
formuła α jest równościowo sprowadzalna do kwantyfikatorowej postaci normalnej.
Ze względu na: prawa De Morgana dla kwantyfikatorów ( (MQ1),
(MQ2) ), prawa wyłączania kwantyfikatorów ( (WQ1)-(WQ12) ) oraz
prawa przemianowywania zmiennych związanych ((PQ)) zachodzi
twierdzenie:
Twierdzenie 3.2.
Jeśli α, β ∈ QN, to istnieją formuły: γ1, γ2, γ3, γ4, γ5 ∈ QN, takie, że:
(1) (∼α ≡ γ1) ∈ CWBQ(∅),
(2) [(α∧β) ≡ γ2] ∈ CWBQ(∅),
(3) [(α∨β) ≡ γ3] ∈ CWBQ(∅),
(4) [(α→β) ≡ γ4] ∈ CWBQ(∅),
(5) [(α↔β) ≡ γ5] ∈ CWBQ(∅),
przy czym formuły γi (dla i ∈{1,2,...,5}) mają te same zmienne wolne, co odpowiednio: ∼α, α∧β, α∨β, α→β, α↔β, a formuły γ1, γ2, γ3,
γ4 mają tyle samo kwantyfikatorów, co odpowiednio: ∼α, α∧β, α∨β,
α→β.
Ze względu na fakt, że funktorami głównymi formuł: ∼α, α∧β,
α∨β, α→β, α↔β, są spójniki prawdziwościowe, dowód tego twierdzenia przebiega analogicznie do dowodów odpowiednich twierdzeń
dla klasycznego rachunku predykatów7, czy klasycznego rachunku
zdań z kwantyfikatorami. Co prawda, w podanych rachunkach dowodzi się, że tezami są pewne równoważności, a nie równości. Zgodnie jednak z definicją zbioru WBQ wiadomo, że aksjomatami każdej
WBQ-teorii są wszystkie równości otrzymane z równoważnościowych
tez klasycznego rachunku zdań z kwantyfikatorami.

7

A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, PWN, Warszawa 1981.
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Twierdzenie 3.2. jest pierwszym krokiem do udowodnienia twierdzenia o równoważnościowej sprowadzalności formuł danego SCIQ-języka do kwantyfikatorowej postaci normalnej na gruncie WBQ-teorii. Punktem wyjścia dla dalszych kroków są pewne równoważnościowe tezy WBQ-teorii podane przez M. Omyłę8. Ich schematy można
zapisać następująco:
(T∀) (r≡ ∀pα(p)) ↔ {∀p (r≤ α(p)) ∧ ∀q [ ∀p(q≤ α(p)) → (q≤r)]}
(T∃) (r≡ ∃pα(p)) ↔ [∀p (α(p)≤ r) ∧ ∀q[ ∀p(α(p)≤ q) → (r≤q)]}
Ze względu na duże podobieństwo dowodów podanych tez, tutaj
podamy dowód jednej z powyższych formuł.
Dowód (T∃)
→)
1. r≡ (∃p α(p)), zał.
2. ∀p( α ≤ ∃pα(p) ), (T6)
3. ∀q [∀p(α(p) ≤ q) → (∃pα(p) ≤ q)], (T8)
4. ∀p(α≤ ∃pα(p))∧∀q[∀p(α(p)≤q)→(∃pα(p)≤q)],DK:2,3
5. ∀p(α(p)≤ r)∧∀q [∀p(α(p)≤q)→(r≤ q)], Rzt≡ :1, 4
←)
1. ∀p (α(p)≤ r) ∧ ∀q( ∀p(α(p)≤ q) → (r≤q)), zał.
2. ∀p (α(p)≤ r), OK:1
3. ∀q[ ∀p(α(p) ≤ q) → (∃pα(p) ≤ q)], (T8)
4. ∀p(α(p) ≤ r) → (∃pα(p) ≤ r), O∀: 3
5. ∃pα(p) ≤ r, RO: 2,4
6.∀q( ∀p(α(p)≤ q) → (r≤q)), OK:1
7. ∀p( α(p)≤ ∃pα(p) ) → (r ≤ ∃pα(p)), O∀: 6
8
M. Omyła, Deskrypcje i definicje w teoriach rodzaju W, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski 1972, 5-6.
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8. ∀p( α(p)≤ ∃pα(p) ),(T6)
9. (r ≤ ∃pα(p)), RO: 7, 8
10. r ≡ ∃pα(p) DId: 9, 5
Lemat 3.3.
Tezami teorii CWBQ(∅) są formuły o schematach:
(a) (r≡ ∀p α(p)) ↔ ∀p∀q ∃s { (r≤α(p)) ∧ [(q≤α(p/s)) → (q≤r)]}
(b) (r≡ ∃p α(p)) ↔ ∀p∀q ∃s {(α(p)≤r) ∧ [(α(p/s)≤q) →(r≤q)]}
Dowód:
Ze względu na duże podobieństwo dowodów powyższych tez podajemy dowód tezy (b):
1. (r≡ ∃p α(p)) ↔ [∀p (α(p)≤r) ∧ ∀q( ∀p(α(p)≤q) → (r≤q))], (T∃1)
2. [∀p(α(p)≤r) ∧ ∀q(∀p(α(p)≤q)→(r≤q))] ↔∀p∀q[(α(p)≤r)∧
(∀p(α(p)≤q)→(r≤q))],(WQ3)
3. [∀p(α(p)≤q)→(r≤q)]↔ ∃p[(α(p)≤q) → (r≤q)], (WQ7)
4. ∀p∀q[ (α(p)≤r) ∧ (∀p(α(p)≤q)→(r≤q))] ↔ ∀p∀q[(α(p)≤r)∧
∃p((α(p)≤q)→(r≤q))], RE: 3
5. ∃p((α(p)≤q)→(r≤q) ) ↔ ∃s( (α(p/s)≤q) → (r≤q)),(PQ)
6. ∀p∀q[(α(p)≤r)∧∃p((α(p)≤q)→(r≤q))]↔ ∀p∀q[(α(p)≤r)∧
∃s((α(p/s)≤q)→(r≤q))], RE: 5
7. ∀p∀q[(α(p)≤r)∧∃s((α(p/s)≤q)→(r≤q))] ↔∀p∀q∃s[(α(p)≤r)∧((α(p/
s)≤q)→(r≤q))], (WQ4)
8. ∀p∀q[(α(p)≤r)∧∃s((α(p/s)≤q)→(r≤q))] ↔∀p∀q∃s[(α(p)≤r)∧
((α(p/s)≤q)→(r≤q))], RE: 7
9. (r≡ ∃pα(p))↔∀p∀q∃s [(α(p)≤r)∧((α(p/s)≤q)→(r≤q))], wielokrotnie użyta przechodniość równoważności: 1, 2, 5, 6.
Tezy najmniejszej WBQ-teorii podane w lemacie 3.2. wykorzystuje
się również w dowodzie lematu 3.4. (obok praw wyłączania kwantyfi-
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katorów obowiązujących dla KRZQ oraz reguły ekstensjonalności dla
równoważności).
Lemat 3.4.
Załóżmy, że zmienne: q, r, s nie są wolne w α. Wówczas:
a) jeśli na gruncie teorii CWBQ(∅) równoważnościowo sprowadzalne do kwantyfikatorowej postaci normalnej są formuły:
r≤α(p), q≤α(p/s), to formuła: r≡ ∀p α(p) na gruncie CWBQ(∅)
też jest równoważnościowo sprowadzalna do kwantyfikatorowej postaci normalnej.
b) jeśli na gruncie teorii CWBQ(∅) równoważnościowo sprowadzalne do kwantyfikatorowej postaci normalnej są formuły:
α(p) ≤ r, α(p/s) ≤q, to formuła: r≡ ∃p α(p) na gruncie CWBQ(∅)
też jest równoważnościowo sprowadzalna do kwantyfikatorowej postaci normalnej.
Dowód:
Ze względu na duże podobieństwo dowodów omówimy dowód podpunktu (a). Na podstawie lematu 3.3. wystarczy wykazać, że istnieje
formuła o kwantyfikatorowej postaci normalnej równoważna na gruncie CWBQ(∅) z formułą: ∀p∀q∃s{ (r≤α(p)) ∧ [(q≤α(p/s)) → (q≤r)]}.
Zgodnie z założeniem twierdzenia niech istnieją: δ1 , δ2 ∈ QN takie,
że:
(1) [δ1 ↔( r≤α(p))] ∈ CWBQ(∅),
(2)

[δ2 ↔( q≤α(p/s))] ∈ CWBQ(∅).

Ze względu na fakt, że formuła: q≤r jako bezkwantyfikatorowa też
jest formułą o kwantyfikatorowej postaci normalnej, otrzymujemy,
zgodnie z twierdzeniem 3.2., że istnieje γ ∈ QN, dla której tezą teorii
CWBQ(∅) jest formuła : γ ↔ [δ1∧  (δ2 → (q≤r))]. Ponieważ CWBQ(∅)
jest inwariantna, więc tezą tej teorii jest również formuła: ∀p∀q∃s γ ↔
∀p∀q∃s [δ1∧  (δ2 → (q≤r))], przy czym: (∀p∀q∃s γ) ∈ QN. Z drugiej
jednak strony, formuła: ∀p∀q∃s [δ1∧  (δ2 → (q≤r))] jest równoważna
na gruncie CWBQ(∅) z formułą:
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∀p∀q ∃s { (r≤α(p)) ∧ [(q≤α(p/s)) → (q≤r)]}.
Zatem, na podstawie przechodniości równoważności tezą teorii
CWBQ(∅) jest też:
(∀p∀q∃sγ) ↔∀p∀q∃s{(r≤α(p))∧[(q≤α(p/s))→(q≤r)]}
Definicja 3.5. (indukcyjna definicja stopnia
kwantyfikatorowego (stq))
Jeśli w α nie ma kwantyfikatorów, to stq(α)= 0
stq(∼α)= stq(α)
stq(∀p α) = stq(α) +1, stq(∃p α) = stq(α) +1
stq(α&β) = max(stq(α), stq(β)), gdzie &∈{∧, ∨, →, ↔, ≤,  ≡}
Zgodnie z powyższą definicją stopień kwantyfikatorowy formuły,
w której prefiksie jest kwantyfikator, jest większy od stopnia kwantyfikatorowego zasięgu tego kwantyfikatora. Stopień formuły, której
funktorem głównym jest spójnik, jest z kolei równy stopniowi kwantyfikatorowemu jednego z argumentów tego spójnika. Definicja nie pozwala jednak wyciągnąć wniosku, że formuły równoważne na gruncie
WBQ-teorii mają ten sam stopień kwantyfikatorowy. Weźmy pod uwagę tezę najmniejszej WBQ-teorii: α↔ ∃r ( r≡α  ∧ r). Zgodnie z definicją 3.5.: stq(∃r ( r≡α  ∧ r)) = stq(α) + 1. Podobnie, jeśli dla formuł α,
β jest tak, że: (α≡β)∈CWBQ(∅), to może się zdarzyć, że stq(α) ≠ stq(β).
Dla przykładu tezą najmniejszej WBQ-teorii jest formuła:
(∀pα(p)↔q) ≡ ∃p∀r[(α(p)→q)∧(q→α(r))],
przy czym prawa strona tej równości ma stopień kwantyfikatorowy o
jeden większy od lewej strony.
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Lemat 3.6.
Jeśli stq(α)≥1, to istnieją podformuły formuły α: γ1 , γ2 ...γn, spełniające łącznie warunki:
a) dla każdego i ∈{1, 2, ..., n}: γi jest postaci: Qpi γi’, gdzie Q {∀, ∃}
b) dla każdego i ∈{1, 2, ..., n}: stq(γi ) = stq(α )
c) tezą teorii CWBQ(∅) jest formuła: α↔ ∃r1,r2, .,rn [(r1≡γ1) ∧...∧(rn≡γn)
∧ α(γ1//r1, γ2//r2 ... γn //rn )]
d) stq (α) < stq(α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn ) )
Dowód:
Niech γ1 , γ2 ...γn będą wszystkimi podformułami formuły α o stopniach
kwantyfikatorowych równych stopniowi kwantyfikatorowemu formuły α oraz takimi, że dla każdego i ∈{1, 2, ..., n} formuła γi składa się
z prefiksu i jego zasięgu (czyli γi jest postaci Qpi γi’, gdzie γi’ jest podformułą właściwą formuły γ)9. Niech: α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn ), będzie
formułą otrzymaną z α poprzez zastosowanie reguły zastępowania do
każdego wystąpienia formuły γi w α dla każdego i ∈{1, 2, ..., n}. Zauważmy, że:
1) żadna z formuł γi nie znajduje się w zasięgu żadnego kwantyfikatora, ponieważ dla każdego i ∈{1, 2, ..., n} zachodzi równość: stq(γi)
= stq(α). Gdyby któraś z tych formuł była w zasięgu jakiegoś kwantyfikatora, to jakaś podformuła (właściwa lub niewłaściwa) formuły α
miałaby stopień kwantyfikatorowy większy od stopnia kwantyfikatorowego formuły α. Taka sytuacja jest oczywiście niemożliwa.
2) dla każdego i, j ∈{1, 2, ..., n} formuła γi nie jest podformułą
właściwą formuły γj. Gdyby bowiem jakaś formuła γi była podformułą właściwą formuły γj, to stopień kwantyfikatorowy formuły γi byłby
mniejszy od stopnia kwantyfikatorowego formuły γj (ze względu na
fakt, że γj ma w prefiksie co najmniej jeden kwantyfikator).
9

Formuła γi’ może mieć w prefiksie jakieś kwantyfikatory, ale nie musi ich mieć.
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Wobec powyższego spełnione są wszystkie założenia twierdzenia
1.6., a w związku z tym tezą logiki SCIQ (a wobec tego również tezą
CWBQ(∅)) jest formuła:
α↔ ∃r1,r2, .,rn [(r1≡γ1) ∧...∧(rn≡γn) ∧ α(γ1//r1, γ2//r2 ... γn //rn )].
Pozostaje jeszcze wykazać, że stq(α) < stq ( α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn ) ).
Ten fakt wydaje się jednak oczywisty, bo zastępując wszystkie wystąpienia formuł γ1 , γ2 ...γn przez zmienne, w formule: α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn ),
nie będziemy mieli żadnej podformuły o stopniu kwantyfikatorowym
równym stq(α). Stopień kwantyfikatorowy formuły α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn )
może być zatem co najwyżej o 1 mniejszy od stopnia kwantyfikatorowego formuły α.
Twierdzenie 3.7.
Dla każdego α istnieje β∈QN takie, że: [(α≡1)↔β]∈CWBQ(∅)
Dowód:
Jeśli stq(α) = 0, czyli α jest bezkwantyfikatorowa, to formuła: α≡1 jest
szukaną formułą, ponieważ jest formułą o kwantyfikatorowej postaci
normalnej (zgodnie z definicją 3.5.) oraz [(α≡1)↔(α≡1)]∈CWBQ(∅).
Załóżmy, że dla każdej formuły α', której stq(α') ≤ k, istnieje β'∈QN
dla której [(α'≡1)↔β']∈ CWBQ(∅). Niech stq(α) = k+1. Wówczas,
zgodnie z twierdzeniem 3.6., istnieją formuły γ1 , γ2 ...γn posiadające w
prefiksie chociaż po jednym kwantyfikatorze i jednocześnie takie, że
tezą teorii CWBQ(∅) jest formuła:
(α≡1) ↔ ∃r1,r2, .,rn { (r1≡γ1) ∧...∧(rn≡γn) ∧ [α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn )≡1] },
przy czym: stq( α(r1 ,r2 ... rn )≡1 ) ≤ k.
Ze względu na tezy teorii CWBQ(∅), podane w lemacie 3.3., każda
formuła typu: ri ≡ Qpi γi’, jest równoważna z jedną z dwóch formuł:
(1) ∀p∀q ∃s { (ri≤ γi’(p)) ∧ [(q≤ γi’(p/s)) → (q≤ri)]},
(2)∀p∀q ∃s {(γi’(p) ≤ ri) ∧ [(γi’(p/s)≤q) →(ri≤q)]}.
Zauważmy, że: na podstawie skrótu definicyjnego (D3), tezami teorii CWBQ(∅) są formuły:
(a) (r≤ γi’ (p)) ≡ [(ri→γi’ (p)) ≡1],
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(b) (q≤ γi’(p/s)) ≡ [(q→γi’(p/s)) ≡1],
(c) (γi’(p)≤ri) ≡ [(γi’(p)→ ri) ≡1],
(d) (γi’(p/s)≤q) ≡ [(γi’(p/s)→ q) ≡1],
oraz że stopnie kwantyfikatorowe lewych stron podanych równości są
takie same, jak stopnie kwantyfikatorowe prawych stron tych równości
i wynoszą k. Zgodnie z założeniem indukcyjnym i lematem 3.4. wnosimy zatem, że każda z rozważanych formuł postaci: ri≡γi, jest równoważnościowo sprowadzalna do kwantyfikatorowej postaci normalnej.
Ponieważ: stq(α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn ))≤ k, zatem zgodnie z założeniem
indukcyjnym formuła: α(γ1//r1 , γ2//r2 ... γn//rn ) ≡1, jest również sprowadzalna równoważnościowo do pewnej formuły o kwantyfikatorowej
postaci normalnej. Skoro każdy argument skończonej wielokrotnej koniunkcji:
(r1≡γ1)∧...∧(rn≡γn) ∧ α(γ1//r1 , γ2//r 2 ... γn//r n )≡1,
jest równoważnościowo sprowadzalny do kwantyfikatorowej postaci normalnej, to zgodnie z twierdzeniem 3.2., istnieje formuła:
δ ∈QN taka, że {[(r1≡γ1)∧...∧(rn≡γn) ∧α(r1, r2... rn )≡1] ↔δ}∈ CWBQ(∅).
W konsekwencji otrzymujemy, że tezą najmniejszej WBQ-teorii
jest formuła:
∃r1... rn [(r1 ≡ γ1)∧...∧(rn ≡ γn) ∧α(r1, ... rn )≡1] ↔ ∃r1...rn δ,
gdzie: ∃r1...rn δ, jest formułą o kwantyfikatorowej postaci normalnej.
W związku z powyższym dowolna formuła: α≡1, na gruncie teorii
CWBQ(∅), jest równoważnościowo sprowadzalna do kwantyfikatorowej postaci normalnej.
Wniosek 3.8.
Dla każdego α istnieje β∈QN taka, że: [(r≡α)↔β]∈CWBQ(∅).
Dowód:
Na podstawie tezy (T11) wiadomo, że formuła: r≡α jest równoważna, na gruncie CWBQ(∅), z formułą: (r↔α)≡1. Zgodnie z twierdze-
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niem 3.7. formuła: (r↔α)≡1 jest równoważnościowo sprowadzalna,
w teorii CWBQ(∅), do kwantyfikatorowej postaci normalnej. Zatem,
na podstawie przechodniości równoważności, formuła: r≡α również jest równoważnościowo sprowadzalna, na gruncie CWBQ(∅), do
kwantyfikatorowej postaci normalnej. Istnieje zatem β∈QN taka, że:
[(r≡α)↔β]∈CWBQ(∅).
Twierdzenie o kwantyfikatorowej postaci normalnej
dla WBQ-teorii:
Dla każdej formuły α istnieje β∈QN taka, że tezą każdej WBQ-teorii
jest formuła: α↔β.
Dowód:
Niech α będzie dowolną formułą. Ze względu na tezę (T1) formuła α jest równoważna, na gruncie każdej WBQ-teorii, z formułą:
∃r [ r ∧ (r≡α) ]. Zgodnie z wnioskiem 3.8. formuła: r≡α jest równoważnościowo sprowadzalna do kwantyfikatorowej postaci normalnej,
zatem zgodnie z twierdzeniem 3.2. i tezą (T1), również formuła α jest
na gruncie każdej WBQ-teorii równoważnościowo sprowadzalna do
kwantyfikatorowej postaci normalnej.
5. ZAKOŃCZENIE

W pracy wykazałem równoważnościową sprowadzalność formuł logiki SCIQ do kwantyfikatorowej postaci normalnej, na gruncie
WBQ-teorii. To końcowe twierdzenie poprzedzone było szeregiem pomocniczych twierdzeń i lematów.
Wydaje się, że ostatnie twierdzenie tej pracy umożliwia sprowadzenie badań dotyczących własności logiki SCIQ (a przynajmniej pewnych jej rozszerzeń) do badania własności logiki SCI, czyli do badania
niefregowskiej logiki zdaniowej bez kwantyfikatorów. Przejście od
logiki SCIQ do logiki SCI powinno być zapewnione poprzez skolemizację formuł języka logiki niefregowskiej. Z drugiej strony, badań
nad kwantyfikatorowymi postaciami normalnymi nie trzeba ograniczać do WBQ-teorii. Uzyskane w tej pracy wyniki można przenieść na
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inne SCIQ-teorie i sprawdzić, w których z nich podany warunek ulega
wzmocnieniu.
EQUIVALENCE REDUCTION OF FORMULAS OF NON-FREGEAN
LOGIC TO PRENEX NORMAL FORMS
Summary
This paper concerns the Sentential Calculus with Identity and Quantifiers – a formal system developed by Polish logician R. Suszko. The article deals with the study of
one of the metalogical properties of this system which is the possibility of a reduction
of formulas to their prenex normal forms. The final and most important result of this
work is the proof of the theorem stating that every formula is equivalent on the basis
of each WBQ-theory to its prenex normal form.
Key words: Non-Fregean Sentential Calculus, WBQ-theoria, identity connective,
prenex normal form, substitution rule, substitution rule for identity, extensionality
rule, extensionality rule for identity

