
Elementy logiki i metodologii nauk
klasyfikacja rozumowań

plan na dziś: Wnioskowania niezawodne a wnioskowania uprawdopodabniające.
Indukcja enumeracyjna i indukcja eliminacyjna (kanony Milla). Wnioskowania przez analogię.

Błędy we wnioskowaniach (błąd formalny, materialny, petitio principii, błędne kolo, błąd ekwiwokacji.

1. Przeanalizuj podane niżej wnioskowania. Określ ich rodzaj według podanych wyżej podziałów.

(a) Jeśli padał przed chwilą deszcz, to ulica jest mokra.

(b) Ulica jest mokra. Zatem niedawno padał deszcz.

(c) Światło w pokoju nagle zgasło, choć nikt nie dotykał wyłącznika. Na pewno żarówka się przepaliła.

(d) Jeśli dzisiaj jest wtorek, to jutro będzie środa.

(e) Pierwszy napotkany kruk jest czarny. Drugi napotkany kruk jest czarny. . . . Osiemdziesiąty trzeci
napotkany kruk jest czarny. Z pewnością każdy kruk jest czarny.

(f) Każda Abra jest Kadabrą a każda Kadabra jest Memeną. Zatem z pewnością każda Abra jest Memeną.

(g) Ten kawałek żelaza pod wpływem ogrzania zwiększył swoją objętość. Tamten kawałek miedzi pod
wpływem ogrzewania zwiększył swoją objętość. Ten kawałek ołowiu pod wpływem ogrzewania również
zwiększył swoją objętość. Żelazo, miedź i ołów są metalami. Zatem metale pod wpływem ogrzewania
zwiększają swoją objętość.

(h) Światło ulega odbiciu, załamaniu, interferencji oraz polaryzacji. Zatem światło jest falą poprzeczną.

(i) Pierwszy mieszkaniec tej kamienicy jest rudy. Drugi mieszkaniec tej kamienicy jest rudy. . . . Sześć-
dziesiąty czwarty mieszkaniec tej kamienicy jest rudy. Ale ta kamienica ma dokładnie sześćdziesięciu
czterech mieszkańców. Zatem każdy mieszkaniec tej kamienicy jest rudy.

(j) Ponieważ wszystko, co jest oznaczone liczbą 13 przynosi nieszczęście, a Piotr zdaje egzamin 13-go, więc
Piotr nie zda egzaminu.

(k) Będzie dziś pogoda, bo jest rosa.

(l) Zygmunt to człowiek uczciwy, na pewno nie da się skusić łapówką!

(m) Wieloryb jest ssakiem, a zatem nie jest rybą.

(n) Ten biały drobny proszek jest słodki, zatem to nie jest sól.

(o) Tępienie moli jest pożyteczne, ponieważ mole są szkodnikami.

(p) Ponieważ ceny wzrosły, więc jeśli podaż się nie zmieniła, to wzrósł popyt.

(q) Pierwszy mieszkaniec tej kamienicy jest rudy. Drugi mieszkaniec tej kamienicy jest rudy. . . . Sześćdzie-
siąty czwarty mieszkaniec tej kamienicy jest rudy. Zatem sześćdziesiąty piąty mieszkaniec tej kamienicy
też jest rudy.

(r) Basia i Stasia są bliźniaczkami. Basia ma sweterek w niebieskie prążki i Stasia ma sweterek w niebieskie
prążki. Basia ma żółtą, wełnianą czapkę i Stasia ma żółtą, wełnianą czapkę. Basia ma rękawiczki na
sznurkach i Stasia ma rękawiczki na sznurkach. Kunegunda zauważyła wczoraj, że Basia ma nowe buty
z brązowej skóry. Stasia z pewnością też ma nowe buty z brązowej skóry.

(s) Blaise Pascal wykonał podobno następujące doświadczenie. Wziął częściowo nadmuchany pęcherz i za-
czął wraz z nim wspinać się na jakąś wysoką górę. Zauważył, że w miarę zwiększania się wysokości
objętość pęcherza zwiększa się. Schodząc z góry zauważył zjawisko odwrotne – objętość pęcherza ule-
ga zmniejszeniu, by u podnóża góry powrócić do stanu początkowego. Na podstawie zachowania się
pęcherza stwierdził, że ciśnienie zależy od wysokości – im większa jest wysokość, tym ciśnienie jest
niższe.

(t) Badając różne przypadki zachorowań na malarię stwierdzono, że jedynym, spośród rozważanych, czyn-
nikiem wspólnym wszystkim tym przypadkom jest ukąszenie chorego przez komara widliszka. Na tej
podstawie uznano, że przyczyną zachorowania jest ukąszenie przez komara tego gatunku.

(u) Do jednej z dwu szklanek z mlekiem pochodzącym od tej samej krowy dodano łyżkę kwaśnej śmietany,
do drugiej zaś nie. Stwierdzono po pewnym czasie, że mleko w pierwszej szklance zsiadło się, a w drugiej
nie. Na skwaśnienie mleka miała wpływ przyczynowy domieszka kwaśnej śmietany.



(v) Rosa osiada na zewnętrznej ścianie karafki napełnionej zimną wodą. Rosa osiada również na szkle
lub metalu wtedy, gdy się one zetkną z ciepłym oddechem. Rosa osiada zimą na szybach okiennych
ogrzanych pokojów. W takim razie rosa osadza się zawsze na powierzchni ciał, które są zimniejsze od
otaczającego je powietrza.

2. Jaki błąd popełniono w następujących wnioskowaniach:

(a) Chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią, ponieważ Pismo Św., które tę religię głosi, jest księgą
świętą i prawdomówną.

(b) Koran jest wiarogodny, ponieważ autorem jego był Mahomet, który był prorokiem i który, jako taki,
zawsze mówi prawdę. Nie można zaś wątpić w to, że Mahomet był prorokiem, albowiem poświadcza to
Koran.

(c) Obrazy malarza A są arcydziełami, ponieważ ich autor był genialny.

(d) Obrazy malarza A są arcydziełami, ponieważ ich autor był genialny. O tym zaś, że malarz A był genialny
wiemy stąd, że jego obrazy są arcydziełami.

(e) Rak żyje w wodzie. Rak jest chorobą. Zatem niektóre choroby żyją w wodzie.

(f) Arytmetyka zajmuje się m.in. dodawaniem liczb. Dodawanie liczb jest czynnością psychiczną, więc
arytmetyka zajmuje się czynnościami psychicznymi.

(g) Chrześcijanie prowadzą życie bardziej cnotliwe niż ludzie, którzy nie są chrześcijanami. Wynika to z
faktu, że chrześcijaninem jest naprawdę nie ten, kto jest ochrzczony i chodzi do kościoła, ale ten tylko,
kto prowadzi życie cnotliwe.

(h) NaCl rozpala się jaskrawożółtym płomieniem, co właśnie obserwujemy w przypadku badanej substancji.
Nie ulega więc wątpliwości, że mamy do czynienia z chlorkiem sodu.

(i) Na dłuższą metę z pewnością nie uniknie się wojny. Jeśli nasz naród okaże się militarnie silny, to zechce
pokazać swą moc, atakując innych, ale jeśli okaże się słaby, to prędzej czy później skusi sąsiadów do
napaści.


