Vraag

Antwoord

Scores

IQ-test
13

maximumscore 4

Voorbeelden van juiste redeneringen:
• Bewering a volgt niet uit de aannames want de uitspraken vertellen ons
niets over het al dan niet kaal worden van mannen
• Bewering b volgt wel uit de aannames want uitspraak 1 zegt dat alle
vrouwen kaal worden, dus iemand die niet kaal wordt, kan geen vrouw
zijn
• Bewering c volgt niet uit de aannames want er is geen enkele uitspraak
die iets zegt over het al dan niet van winkelen houden van (kale)
vrouwen
• Bewering d volgt wel uit de aannames want vrouwen houden namelijk
van alle mannen (uitspraak 2) en aangezien alle mannen van winkelen
houden (uitspraak 3), houden vrouwen dus van mannen die van
winkelen houden
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maximumscore 3
• “Kale vrouwen” vertalen naar ¬M ∧ K
• Het gebruik van de implicatiepijl
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Het antwoord: (¬M ∧ K ) ⇒ W (of een equivalente bewering)

maximumscore 3

Een redenering als:
• De bewering ¬K ⇒ W vertalen naar “iemand die niet kaal is, houdt van
winkelen” (of een vergelijkbare zin)
• Omdat alle vrouwen van alle mannen houden, zegt aanname 5 eigenlijk
“alle vrouwen houden van winkelen”
• Volgens bewering 3 houden alle mannen van winkelen, dus als
aanname 5 toegevoegd wordt, houdt iedereen (dus ook mensen die niet
kaal zijn) van winkelen, dus moet bewering 5 worden toegevoegd.
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De bewering ¬K ⇒ W vertalen naar “iemand die niet kaal is, houdt van
winkelen” (of een vergelijkbare zin)
Bewering 4 geeft niet voldoende informatie, want er is dan nog steeds
niet bekend of niet-kale vrouwen van winkelen houden
Dus moet bewering 5 worden toegevoegd
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