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Oefening 1. We noemen een groep G een torsiegroep indien er voor elke g e G
een n > 0 bestaat met gn : 7. Zlj g een zin die in elke torsiegroep waar is. Bewijs
dat er een groep G met G I p bestaat, die geen torsiegroep is. (5 punten)
Oefening 2. Beschouw een verzameling X en een oneindige verzameling van
deelverzamelingen C P(X). Defi.neer
"4

0 r e A}.
A:
f : U :X
- {0, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } l= A e f (r) I Bereken l.Fl (al dan niet voigens de methode hieronder geschetst)
Stap 1: Geef voorbeelden van functies aan om te tonen dat l-Fl > l,4l en dat
Vl > Zlal voor elke A e A. (2 punten)
Toon dat l.Fl < l/l .À. (2punten)
Stap 2: \eem aan dat À 2 2lAl voor elke Á €
-4.
Stap 3: Toon aan dat lfl : i"41+supae- 2lai. (1 punt)
Je mag aannemen dat het keuzeaxioma geldt. Neem ook aan dat het supremum
van kardinaalgetallen bestaat en de te verwachten eigenschappen bezit.
Oefening 3. Een partitie f van een natuurlijk getai n is een tupel (rr,. . . ,r*)
m e tz l > :x 2 . .) rt ) 1 ,e n x:t* ." i rp:
n. W eschri j vendan l trl :n. Zi j P
de verzameiing van partitities van natuurlijke getallen. Neem aan dat < een totale
ordening op P is met ltrl < igl
i < í. Bewijs dat < dan ook een goede ordening
is. (5 punten)
Oefening 4. W-e noemen een veld 1í algebraïsch gesloten indien voor elke ndegraadspolynoom met coëfficienten in íí n wortels bestaan in K. Zlj A een veld,
en -F een algebraisch gesloten velduitbreiding ran k. Toon dat er een veld K is met
k < K 1 F, zodat K algebraisch gesloten is en minimaal met deze eigenschappen(5 punten)
Oefening

5. Deflneer een ter-m op de volgende manier:

(1) Elk geheel getal is een term;
(2) Als Í1. f2 termen zijn, dan zijn ook (t1 + t2), (ty tz) termen.
De verzameling lan termen is de kleinste verzameling met deze twee eigenschappen. Let op! Deze termen zijn iouter strings symbolen, de * en - hebben enkel
s -rrn b o l i s c hbee te k e n i s . N ,Ie tandere noorden (1 + 3) * (2+ 2), G.5) I (5.1),
enzorroorts.
(1) Toon aan dat in elke term het aantal open haakjes gelijk is aan het aantal
gesloten haakjes. (3 punten)
(2) Twee haakjes ( en ) vormen een paar, als ze in de zelfde stap ingevoerd
worden. Toon aan dat twee haakjes een paar vormen als en slechts als
het gesloten haakje het eerste gesloten haakje na het open haakje is met
de eigenschap dat ertussen even veel open als gesloten haakjes staan. (3
punten)
(3) Toon aan dat elke term op een unieke manier uit twee deeltermen kan
opgebouwd worden. (3 punten)
,

(4) Waarom is (3) belangïijk voor het programmeïen van een zakrekenmachine?
(1 punt)
oefening 6. zrj L:
{-}, rvaar N een binaire relatie is. zij r de theorie die
de axioma's van een equir,alentierelatie bevat, en ook uoor elleen volgend.e twee
axioma's
1 tr1 ,tr2 ,...,rn :-(r1

... A -(sn-1
- rz) A -(.rt - re) A
- sn.\

en
Vr1 y 1 ,...,U n : (r

y t) 4...zr (,
y,) n(n I yz) A ...(yn_, * y.).
" (1) Geef een korte beschrijving van d.emodellen van deze axiomas! (2 punten)
(2) Toon aan dpt deàe theorie kwantoreliminatie heeft. (4 punten)
(3) Toon aan dat er verschillende niet-isomorfe mod.ellen van kardinaliteit rc
bestaan wanneer rcoveraftelbaar is, maar slechts één model van kardinaliteit
lNl. (4 punten)
Tijd: 3 uren.

