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Wprowadzenie do logiki  

 

1. Podaj definicję logiki. 

2. Opisz działy semiotyki: syntaktyka, semantyka, pragmatyka. 

 

 

Argumentacja 

 

3. Typy argumentów: prosty, równoległy, szeregowy, mieszany. 

4. Opisz i podaj przykład wnioskowania entymematycznego.  

5. Opisz na czym polega błąd materialny. 

 

 

Nazwy i definicje 

 

6. Opisz podział nazw ze względu na formę: nazwy proste i nazwy złożone. 

7. Opisz podział nazw ze względu na znaczenie:  

 Biorąc pod uwagę liczbę znaczeń: jednoznaczne, wieloznaczne, równoznaczne, 

bliskoznaczne; 

 Ze względu na przedmioty, do których nazwy się odnoszą: konkretne i 

abstrakcyjne; 

 Nazwy indywidualne i generalne. 

8. Podział nazw ze względu na oznaczanie: puste i niepuste.  

9. Wyjaśnij na czym polega supozycja prosta, formalna i materialna. 

10. Podaj przykład nazwy nieostrej i wyjaśnij na czym polega problem użyciem takich 

nazw. 

11. Zakres nazwy i stosunki pomiędzy nimi: 

 Opisz stosunki pomiędzy zakresami nazw: stosunek zamienności, stosunek 

podrzędności, stosunek nadrzędności, stosunek wykluczania się, stosunek 

krzyżowania się.  

12. Definicje: 

 Scharakteryzuj definicję klasyczną i realną. 

 Scharakteryzuj definicję nominalną (sprawozdawczą, projektującą: regulująca 

i konstrukcyjna). 

 

 

Zdania i wnioskowania 

 

13. Scharakteryzuj zdania kategoryczne: ogólnotwierdzące, ogólnoprzeczące, 

szczegółotwierdzące, szczegółowoprzeczące. 

14. Opisz zależności pomiędzy zdaniami kategorycznymi i przedstaw je za pomocą 

kwadratu logicznego.  

15. Scharakteryzuj zdanie analityczne i zdanie syntetyczne.  

 

 

 



Klasyczny rachunek zdań i logika predykatów 

 

16. Opisz spójniki zdaniotwórcze: implikacja, negacja, koniunkcja, równoważność, 

alternatywa. 

17. Podaj definicję tautologii w klasycznym rachunku zdań. 

18. Sprawdź czy dana formuła zdaniowa jest tautologią (metoda zerojedynkowa) 

19. Dowodzenie wprost i nie wprost.  

20. Wybrane prawa logiki zdań: prawo wyłączonego środka, prawo niesprzeczności, prawo 

podwójnej negacji. 

21. Opisz kwantyfikator ogólny i kwantyfikator szczegółowy. 

22. Opisz różnice między klasycznym rachunkiem zdań a logiką predykatów. 

              

 

Elementy metodologii nauk i status poznawczy nauki  

23. Opisz różnice między metodologią (pragmatyczną) a metanauką (według 

Ajdukiewicza). 

24. Opisz wnioskowanie redukcyjne. 

25. Opisz wnioskowanie indukcyjne:  

 Indukcja enumeracyjna zupełna; 

 Indukcja enumeracyjna niezupełna; 

 Indukcja eliminacyjna.  

26. Opisz poglądy na naukę Karla Poppera (falsyfikacjonizm) i Thomasa Kuhna 

(paradygmat). 

27. Status poznawczy nauki: realizm, instrumentalizm.  

 

Wieloznaczność wypowiedzi  i erystyka 

 

28. Wieloznaczność leksykalna i składniowa – opisz, podaj przykłady i wskaż różnice.  

29. Podaj przykład oraz wyjaśnij na czym polega błąd ekwiwokacji. 

30. Zabiegi erystyczne: 

 Powołanie się na autorytet. 

 Argumentum ad veracundiam. 

 Argumentum ad varitatem. 

 Argumentum ad ignorantiam. 

 Argumentum ad vanitatem. 

 Argumentum ad personam. 

 Argumentum ad populum. 

 Petitio principi. 
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