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Warunki i forma zaliczenia przedmiotu:
W ciągu semestru mogą Państwo uzyskać 46 punktów: za kolokwium (maksymalnie 40 pkt.) oraz za dodatkowe ak-
tywnosci (zadania na zajęciach i zadania domowe, maksymalnie 6 pkt.). Ocena końcowa wyznaczona jest następującą
skalą:
od 0 do 20 ndst
powyżej 20 do 30 dst
powyżej 30 do 35 dst+
powyżej 35 do 39 db
powyżej 39 do 42 db+
powyżej 42 bdb

Materiały do zajęć znajdą Państwo pod adresami: http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl/pl_pliki/materialy.
html oraz http://logika.wikidot.com.

Treści programowe:

1. Język jako system znaków
Problemy: Pojęcie znaku. Systemy znakowe. Funkcje wypowiedzi językowych. Logiczna koncepcja języka. Trzy
płaszczyzny analizy: składnia, semantyka i pragmatyka. Język przedmiotowy a metajęzyk. Zdania w sensie lo-
gicznym.
Ćwiczenia: Rozróżnianie znaków i oznak. Konstruowanie prostych języków. Analiza funkcji wypowiedzi języko-
wych. Odróżnianie poziomu języka przedmiotowego i poziomu metajęzyka.

2. Definicje i podział logiczny
Problemy: Zastosowania definicji. Typy definicji z uwagi na budowę. Warunki poprawności definicji. Podział lo-
giczny i warunki jego poprawności. Pojęcie klasyfikacji.
Ćwiczenia: Określanie typów definicji. Konstruowanie definicji. Rozpoznawanie błędów w definiowaniu. Konstru-
owanie podziałów logicznych i klasyfikacji.

3. Elementy Klasycznego Rachunku Zdań. Klasyfikacja wnioskowań 1: wnioskowania dedukcyjne
Problemy: Język Klasycznego Rachunku Zdań. Spójniki negacji, implikacji, alternatywy, koniunkcji i równoważ-
ności: charakterystyka semantyczna. Schematy rachunkowo-zdaniowe zdań języka naturalnego. Intuicyjne pojęcie
tautologii KRZ i metoda zerojedynkowa. Pojęcie wnioskowania. Schematy zdań a schematy wnioskowań. Wnio-
skowania dedukcyjne i ich własności. Niezawodne schematy wnioskowań a tautologie. Badanie dedukcyjności
wnioskowań za pomocą metody zerojedynkowej.
Ćwiczenia: Budowanie schematów zdań języka naturalnego w języku Klasycznego Rachunku Zdań. Budowanie
tabel zerojedynkowych dla formuł KRZ. Badanie tautologiczności metodą zerojedynkową. Rekonstruowanie wnio-
skowań na podstawie zadanych wypowiedzi argumentacyjnych. Badanie dedukcyjności wnioskowań za pomocą
metody zerojedynkowej.

4. Klasyfikacja wnioskowań 2: wnioskowania uprawdopodabniające. Indukcja eliminacyjna
Problemy: Wnioskowania niezawodne a wnioskowania uprawdopodabniające (rodzaje, własności, zastosowania).
Indukcja enumeracyjna. Wnioskowania przez analogię. Kanony indukcji eliminacyjnej. Błędy we wnioskowaniach.
Ćwiczenia: Rekonstruowanie wnioskowań na podstawie zadanych tekstów i wypowiedzi argumentacyjnych. Kon-
struowanie wnioskowań o określonych własnościach.



5. Uzasadnianie twierdzeń
Problemy: Bezpośrednie a pośrednie uzasadnianie twierdzeń. Formy uzasadniania pośredniego (dowodzenie,
sprawdzanie, wyjaśnianie) jako typy zadań poznawczych. Dowodzenie wprost i nie wprost. Sprawdzanie pozytywne
a sprawdzanie negatywne. Indukcja enumeracyjna a weryfikacja i falsyfikacja. Rodzaje wyjaśniania (nomologiczno-
dedukcyjne, teleologiczne, genetyczne)
Ćwiczenia: Rekonstruowanie form uzasadniania twierdzeń na podstawie zadanych tekstów i wypowiedzi argu-
mentacyjnych.

6. Wnioskowania konwersacyjne. Presupozycje
Problemy: Maksymy konwersacyjne H.P. Grice’a. Implikatura: pojęcie i zastosowania. Pojęcie presupozycji. Pre-
supozycje a wartości logiczne zdań.
Ćwiczenia: Analiza dosłownej i niedosłownej treści komunikatów językowych. Rozpoznawanie implikatur i eks-
ploatacja reguł racjonalności. Rekonstruowanie presupozycji komunikatów językowych.
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