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Rozejrzyj się. Poczytaj. Posłuchaj. W dowolnym medium (najchętniej elektronicznym) znajdź przykład sylogizmu,
zbuduj jego schemat i sprawdź, czy jest on sylogizmem poprawnym (jeśli tak, zidentyfikuj tryb). Nie zapomnij
o uzasadnieniu i o dołączeniu źródła. Jako źródła w grę nie wchodzą: podręczniki (oraz skrypty, notatki itp.) do
kursów logiki oraz Sylogizm prostacki Andrzeja Bursy.

1. Powyższy sylogizm nie jest sylogizmem logicznym, ponieważ nie składa się z samych klasycznych zdań kate-
gorycznych. Należało więc poszukać czegoś, co jest sylogizmem.

2. Nie ma takiej siły, która mogłaby sprawić, żeby pojedyncze zdanie było sylogizmem. nawet, jeśli samo w sobie
jest urokliwe, jak choćby Każdy nowy dzień jest kwiatem.

3. Nielegalne źródła (cytuję: „podręczniki (oraz skrypty, notatki itp.) do kursów logiki”) skutkowały zerem.

4. Błędne schematy zdarzały się rzadko. Ale błędne rozpoznania juz częściej. Weźmy takie przykłady:

Każda godzina dzieli się na pewną liczbę sekund.
Każda sekunda dzieli się na pewną liczbę ułamków.
Na pewną liczbę ułamków dzieli się każda godzina.

Przodkiem każdego człowieka jest australopitek.
Otóż, każdy australopitek jest przedstawicielem rodziny człowiekowatych.
Każdy człowiek więc jest przedstawicielem rodziny człowiekowatych.

Z jakich trzech nazw zbudowane są te wnioskowania? Albo:

Każdy młodociany mózg małp, która piła dużo alkoholu jest uszkodzony.
Każdy młodociany mózg człowieka jest jak młodociany mózg małpy.
Każdy młodociany mózg człowieka, który pije dużo alkoholu jest uszkodzony

Jak sformułować drugą przesłankę jako zdanie subsumpcyjne? Albo:

nie wolno żenić się/zawierać małżeństw

To przecież nie jest nazwa. Albo:

Co jest nietrwałe jest cierpieniem (...) skoro kamień jest nietrwały musi zatem doświadczać cierpienia.

Z jakich zdań zbudowany jest ten sylogizm?

5. Zaiste, jeśli jedna z przesłanek ma schemat MeP , to nie jest tak, że obie sa twierdzące.

6. Nazwom własnym mówimy stanowcze „nie”, nawet jesli to „Sokrates” albo „Konfucjusz” i to w przykładach
zwanych „szkolnymi”.


