„ELEMENTY LOGIKI PRAKTYCZNEJ” – egzamin DEMO 2014
Nazwisko i imię:
[ drukowanymi literami]

Rodzaj i rok studiów:

Suma punktów:

Ocena:

Przeprowadź niezawodne wnioskowanie z kwadratu logicznego, przyjmując za przesłankę, że
prawdziwe jest zdanie podprzeciwne do zdania: Niektórzy humaniści nie są poliglotami.
Przesłanka wnioskowania ma postać: ………………
Wnioski: …………………………………………………………
…………………………………………………...........................
/2

…………………………………………………...........................

Zgrabnie uzupełnij brakującą przesłankę w entymemacie: Niektóre zadania nie są trudne, gdyż żadna
łamigłówka nie jest trudna.
Zapisz symbolicznie sylogizm:

Możliwe brakujące przesłanki:

…………….

……….

……….

__________

……….

……….

……………

……….

……….

……….

……….

Brakująca przesłanka (przesłanki) brzmi następująco: ……..……………………....................
…………………………………………………………………………………………………
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________________________________________________________________________
Objaśnij pojęcia tak, abyśmy nie mieli wątpliwości, że je rozumiesz:
Naturalizm metodologiczny – ….…….…………….………………………..………..……….
………………………………..…………………………………………..……………………
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…………………………………………………………………………………………………
Błąd przesunięcia kategorialnego – ……..…………….………………………………………
…………………………..……………………………………………………..…..………….
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…………….…………….……………………………………………………….……………
Klasyfikacja – ………………………..….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Metajęzyk – ………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Trafnie ustal stosunek zakresowy, zachodzący między nazwami:
A – nazwa konkretna
Nazwa stosunku:

B – nazwa indywidualna
Diagram stosunku:

____________________

Uzasadnienie: ………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………
Scharakteryzuj łaskawie nazwę: „czapka niewidka”, uwzględniając znane Ci podziały nazw (5).
To jest nazwa: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Scharakteryzuj relację darzenia szacunkiem, określoną w zbiorze członków Polskiej Akademii Nauk,
ze względu na cechę zwrotności, symetryczności, przechodniości i spójności. Czy relacja ta
porządkuje wyżej wspomniany zbiór? Jeśli tak nie jest, to wyjaśnij, dlaczego nie porządkuje?
To jest relacja: ……………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..…………………

/2

………………………………………………………………………………….........................
Scharakteryzuj definicję „Kanciarz” to „osoba, która zaprasowuje kanty spodni”, uwzględniając
znane Ci podziały definicji (4).
To jest definicja: …………………………………………………....…………………………..
………………………………………………………………………………………………….
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Sformułuj definicję regulującą nazwy „wartościowy człowiek”. Definicja ta winna być definicją
klasyczną, w stylizacji semantycznej – więc pamiętaj o cudzysłowach!
Definicja ta brzmi:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Uprzejmie prosimy o inteligentne wyjaśnienie, co też mianowicie dolega podziałowi zakresu nazwy
„ptactwo” na: ptaki wodne, domowe, drapieżne i lądowe.
Odpowiedź: ..………………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………….
Scharakteryzuj pytanie: Podobał Ci się wczorajszy koncert?, uwzględniając znane podziały pytań (4).
To jest pytanie: ………….……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….........................
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Prosimy o udzielenie odpowiedzi całkowitej nie wprost na pytanie: Kto zostanie nowym premierem
rządu RP?
Odpowiedź: ..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

/2

