
Maria Golka                                                                                                               Wprowadzenie do logiki 
Elementy pragmatyki 

 
1. Jakie jest znaczenie następujących wypowiedzi? A jakie może być znaczenie mówcy? W jakich okolicznościach? 
 

a. Ładna dzisiaj pogoda. 
b. Nie mam czasu. 
c. Zbliża się sesja. 

d. Dochodzi 15.00. 
e. Komu w drogę, temu czas. 
f. Nic się nie stało. 

 
2. Student Nowak poprosił profesora Kowalskiego o napisanie listu polecającego. Kowalski pisze w liście: 
 

 Szanowna Pani, 
 

 Pozwalam sobie polecić kandydaturę mojego studenta, Jana Nowaka. Pan Nowak jest niezwykle 
 uprzejmym młodym człowiekiem - zawsze punktualny i dobrze ubrany. Co więcej, Pan Nowak ma 
 bardzo czytelny charakter pisma. 
 

 Z poważaniem, 
 Prof. dr hab. Jan Kowalski 
 

Jak można (pod względem pragmatyki) zinterpretować jego list? 
 
3. Czy następujące zdania wydają ci się prawdziwe: a) z punktu widzenia semantyki, b) z punktu widzenia 
pragmatyki? Które maksymy konwersacyjne eksploatują? 
 

a. Niektórzy ludzie są ssakami. 
b. Pies też człowiek. 
c. Ludzie są ssakami lub kręgowcami. 

d. Niektórzy ludzie są ssakami lub kręgowcami. 
e. Ludzie są ludźmi. 
f. Człowiek człowiekowi wilkiem. 

 
4. Które maksymy są eksploatowane w następujących wypowiedziach/dialogach? 
 

a. - Zrób mi herbatę! 
 - To nie herbaciarnia. 
 

b. - Kochasz mnie? 
 - Nie powiem, żeby spotykanie się z tobą nie wiązało się z cyklicznymi wyrzutami oksytocyny. 
 

c.  „Jestem, jaki jestem” (W rubryce „O sobie” na portalu społecznościowym) 
 

d.  - Kopę lat! 
 

e.  - Zobacz, czy cię nie ma w drugim pokoju. 
 

f. - Idziemy do kina? 
 - Może innym razem. 
 
5. W jaki sposób sprawdzisz, czy masz do czynienia z wynikaniem konwersacyjnym czy z wynikaniem 
logicznym?  
 
Presupozycja – zdanie, którego prawdziwość jest koniecznym warunkiem sensowności innego zdania. 
 
 
6. W następujących przykładach mamy do czynienia z implikaturą, wynikaniem logicznym czy z presupozycją? 
Jak to sprawdzisz? 
 

a. Jaś jest najstarszym z braci. (� Jaś ma braci.) 
b. Jaś ma brata. (� Jaś ma rodzeństwo.) 
c. Jaś ma brata albo siostrę (� Jaś nie ma i brata, i siostry.) 
d. Jaś ma brata i siostrę. (� Jaś ma siostrę.) 
e. Jaś ma rodzeństwo. (� Jaś ma brata.) 
f. Jaś ma rodzeństwo. (� Jaś ma rodzeństwo.) 
g. Jaś ma rodzeństwo. (� Jaś ma brata lub siostrę.) 
h. Jaś ma rodzeństwo. (� Jaś istnieje.) 
i. Jaś i Małgosia mają rodzeństwo (� Jaś ma rodzeństwo.) 
j. Jaś i Małgosia mają rodzeństwo (� Nie wiem, ile i jakiej płci.) 
 
7. Podaj przykład implikatury skalarnej. Którą maksymę eksploatuje? Wyjaśnij ją w terminach Teorii Relewancji. 
 
8. Zinterpretuj wybrane przykłady za pomocą Teorii Relewancji. 


