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plan na dziś: tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku ,

DWA PROSTE PYTANIA

1. Zagadka polityczna
Na pewnym zebraniu wyłoniono stu polityków. Każdy z nich był uczciwy albo nieuczciwy. Znamy tymczasem
dwa fakty:

(a) Co najmniej jeden z polityków był uczciwy.
(b) Co najmniej jeden z dwóch dowolnych polityków był nieuczciwy.

Czy znając te fakty można powiedzieć, ilu polityków było uczciwych, a ilu nieuczciwych?

2. Jaki zysk?
Pewien sprzedawca nabył jakiś artykuł za 700 złotych, sprzedał za 800, kupił znów za 900 i sprzedał za 1000.
Ile na tym zyskał?

ALICJA W LESIE ZAPOMNIENIA
Gdy Alicja (wiecie która, prawda?) weszła do Lasu Zapomnienia, nie zapomniała wszystkiego – zapomniała tylko
pewne rzeczy. Często zapominała swoje imię, a najczęściej zdarzało jej się zapomnieć, jaki jest dzień tygodnia.
Otóż w lesie tym często pojawiali się Lew i Jednorożec. Są to dziwne stworzenia. Lew kłamie w poniedziałki,
wtorki i środy, a w pozostałe dni tygodnia mówi prawdę. Jednorożec natomiast kłamie w czwartki, piątki i soboty,
lecz w pozostałe dni tygodnia mówi prawdę.

3. Pewnego dnia Alicja spotkała Lwa i Jednorożca odpoczywających pod drzewem. Wygłosili oni następujące
zdania:

Lew: „Wczoraj był jeden z dni, w które kłamię”.
Jednorożec: „Wczoraj był jeden z dni, w które ja również kłamię”.

Z tych dwóch zdań Alicja, która była bardzo bystrą dziewczynką, potrafiła wydedukować, jaki był dzień tygo-
dnia.Jaki to był dzień?

4. Kiedy indziej Alicja spotkała samego Lwa. Wygłosił on dwa następujące zdania:

„Będę znów kłamał w dwa dni po jutrze”.
„Wczoraj kłamałem”.

Jaki to był dzień tygodnia?

5. W jakie dni tygodnia Lew może wygłosić następujące zdania:

„Wczoraj kłamałem”.
„Jutro znów będę kłamał”.

6. W jakie dni tygodnia Lew może wygłosić następujące jedno zdanie: „Wczoraj kłamałem i jutro znów będę
kłamał”?
(Raymond Smullyan Dama czy tygrys oraz inne zagadki logiczne oraz Jaki jest tytuł tej książki?)

CZY W PONIŻSZYCH WNIOSKOWANIACH PRZESŁANKI DOBRZE UZASADNIAJĄ WNIOSEK?
CZY JEŚLI PRZESŁANKI SĄ PRAWDZIWE, WNIOSEK RÓWNIEŻ NA PEWNO JEST PRAWDZIWY?

7. Jeśli Jan kocha Małgorzatę, to szanuje jej matkę. Jan szanuje matkę Małgorzaty; stąd wniosek, że Małgorzatę
kocha.

8. Jeśli Jan kocha Małgorzatę, to szanuje jej matkę. Jan kocha Małgorzatę, zatem bez wątpienia szanuje jej matkę.



9. Każdy faszysta jest nacjonalistą. Skoro więc Władek jest faszystą, na pewno jest nacjonalistą.

10. Każdy faszysta jest nacjonalistą. Stefan jest nacjonalistą, zatem jest też i faszystą.

11. Każdy dobry człowiek kocha zwierzęta, zatem kto kocha zwierzęta, jest dobrym człowiekiem.

12. Wszystkie Takie są Owakie. Stąd wniosek, że nie może być tak, że niektóre Takie nie są Owakie.

13. Wszystkie Takie są Owakie, natomiast wśród Owakich nie ma Ichnich. Zatem żaden Taki nie może być Ichni.

14. Chodnik za oknem jest mokry, widać niedawno spadł deszcz.

15. Widziałem dziś na spacerze 17 psów, same jamniki. W tym mieście chyba nie ma innych psów!
(zadania 9 – 11 pochodzą ze Sztuki argumentacji Krzysztofa Szymanka i in.)

W PONIŻSZYCH FRAGMENTACH WYODRĘBNIJ PRZESŁANKI I WYPROWADZANY Z NICH WNIOSEK:

16. „Co tu długo mleć jęzorem, umiarkowany despotyzm to najlepsza forma rządzenia każdą zbiorowością! Nie ma
sensu rozwodzić się nad kwestią, którą rozstrzyga sam zdrowy rozsądek. Wystarczy popatrzeć na te niekończące
się spory w sejmie. Na głosowania, które potem okazują się nieważne. Na te narady, komisje i superkomisje.
Umiarkowany despotyzm umożliwia szybkie podejmowanie decyzji – czyli coś, co jest dla sprawnego rządzenia
najważniejsze. A czyż najlepsza forma rządu to nie ta właśnie, która zapewnia to, co najbardziej istotne dla jej
efektywności? Ma się rozumieć, rozmaite pięknoduchy lansują odmienne poglądy. Lecz w polityce nie ma miejsca
ani na sentymentalizm, ani na pomysły rodem z przedszkola.” (Teresa Hołówka, Kultura logiczna w przykładach)

17. „Przeczytałem właśnie, że aż 83% kobiet, które rozwiodły się przed 25 rokiem życia, wychodzi powtórnie za mąż
w ciągu 3 lat. Więc spokojna głowa, nie masz się o co martwić. Są duże szanse na to, że twoja pani – bez względu
na to, co ci opowiada – znajdzie sobie już wkrótce kolejnego jelenia i przestanie cię nękać. Rozwiedliście się,
gdy miała równo dwudziestkę, prawda?” (Teresa Hołówka, Kultura logiczna w przykładach)

18. Typowe zadanie w badaniach Deese’a (1959) polega na prezentacji listy, zawierającej słowa powiązane znacze-
niowo z pewnym pojęciem krytycznym. To ostatnie nie jest jednak obecne na liście. [np. lista: łóżko, odpoczynek,
budzić się, zmęczony, marzenie senne, budzić się, drzemka, koc, chrapać, ziewać, senny; pojęcie krytyczne: sen].
Po zapoznaniu się z listą, osoby badane wykonywały test swobodnego odtwarzania. Liczba intruzji, czyli przy-
padków błędnego włączenia słowa krytycznego do wyników testu swobodnego odtwarzania, wahała się od 0%
do 44% w zależności od stopnia jego powiązania z wyrazami z listy. Im większe było powiązanie listy ze słowem
krytycznym, tym większe prawdopodobieństwo intruzji. (za: Nęcka i in., Psychologia poznawcza, s. 412).

REPETYTORIUM Z GRAMATYKI ESTOŃSKIEJ
Oto kilka zdań w języku estońskim wraz z ich tłumaczeniami na język polski:

Sa kirjutad raamatut. Piszesz książkę.
Ma valisin vihikut. Wyjmowałem zeszyt.
Te ehitasite veskit. Budowaliście młyn.
Me ehitame veski. Zbudujemy młyn.
Sa viisid raamatu. Odniosłeś książkę.

19. Przetłumacz na język estoński:

(a) Zbudowaliśmy młyn. (b) Pisałem książkę. (c) Budujemy młyn.
(d) Odnosiłeś zeszyt. (e) Wyjmiecie zeszyt. (f ) Napiszecie książkę.

(W. Ałpatow i in., Zbiór zadań z językoznawstwa)


