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Streszczenie

Badania ilościowych relacji pomiędzy logiką intuicjonistyczną a kla-
syczną zapoczątkowane zostały w pracy [1]. W referacie przedstawię wy-
niki otrzymane w zeszłym roku które udzielają odpowiedzi na większośc
zagadnień poruszonych w [1]. Jak zwykle w takich przypadkach wyniki
porównania zależą od języka fromuł.
Dla języka w którym jedynym spójnikiem jest implikacja udało się

udowodnić hipotezę postawioną w [1] którą nieformalnie można wypowie-
dzieć jako: „asymptotycznie prawie każda tautologia logiki klasycznej jest
twierdzeniem intuicjonizmu”.
Dla przypadku w którym dopuszczamy wszystkie zwykle używane łącz-

niki (koniunkcja, alternatywa, implikacja) oraz stałą „absurd” (bottom),
otrzymaliśmy wynik którego nieformalna wersja brzmi: „około 5/8 tauto-
logii logiki klasycznej ma konstruktywne dowody.”
Sposób formalizacji powyższych wypowiedzi nie jest oczywisty. W na-

szych badaniach używaliśmy dwóch różnych podejść, które jednak w roz-
ważanych przypadkach doprowadziły do tych samych rezultatów.
Wyniki o których opowiem pochodzą z prac [2], [3] oraz [4] 1.
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