
Î Filozo�a z elementami logiki

Na podstawie wykªadów dra hab. Mariusza Urba«skiego

Wnioskowania dedukcyjne: poj¦cie wynikania � Przypomnij sobie:

tabele prawdziwo±ciowe spójników

WYNIKANIE

Ze zdania Z1 wynika zdanie Z2 wtedy i tylko wtedy, gdy:

1. okres warunkowy, zbudowany ze zdania Z1 jako poprzednika i zdania Z2 jako nast¦pnika (tj. okres warunkowy
postaci: � je»eli Z1 to Z2�) jest prawdziwy, oraz

2. prawdziwo±¢ tego okresu warunkowego opiera si¦ na jakim± zwi¡zku mi¦dzy tym, co gªosi zdanie Z1, a tym, co
gªosi zdanie Z2.

Zwi¡zek, o którym mowa w powy»szej de�nicji, mo»e mie¢ ró»ny charakter:

• przyczynowy (pewne zdarzenia s¡ skutkami pewnych wcze±niejszych zdarze«);

• tetyczny (powstaj¡cy z czyjego± ustanowienia, pewne normy obowi¡zuj¡ z uwagi na to, »e obowi¡zuj¡ pewne inne
normy);

• strukturalny (powstaj¡cy w wyniku okre±lonego rozmieszczenia, np., przedmiotów w przestrzeni albo zdarze« w
czasie � w tym sensie ze zdania Patrz¦ na Gwiazd¦ Polarn¡ wynika zdanie Po lewej r¦ce mam zachód);

• analityczny (oparty na samym tylko znaczeniu sªów � w tym sensie ze zdania Ja± jest kawalerem wynika zdanie Ja±

nie jest »onaty)

Je±li ze zdania Z1 wynika zdanie Z2, to Z1 nazywamy racj¡ a Z2 nazywamy nast¦pstwem. Zwi¡zki prawdziwo±ciowe
pomi¦dzy racj¡ a nast¦pstwem mog¡ wygl¡da¢ tak oto:

Zatem, je±li ze zdania Z1 (racji) wynika zdanie Z2 (nast¦pstwo), to je±li Z1 jest prawdziwe, to Z2 równie» musi by¢
prawdziwe. Je±li natomiast zdanie Z1 (racja) jest faªszywe, to Z2 (nast¦pstwo) mo»e by¢ zarówno prawdziwe, jak i
faªszywe.

Prawdziwo±¢ racji przes¡dza o prawdziwo±ci nast¦pstwa, natomiast faªszywo±¢ racji nie przes¡dza o warto±ci logicznej
nast¦pstwa. Faªszywo±¢ nast¦pstwa przes¡dza o faªszywo±ci racji.



WYNIKANIE LOGICZNE

Ze zdania Z1 wynika logicznie zdanie Z2 wtedy i tylko wtedy gdy okres warunkowy, zbudowany ze zdania Z1 jako
poprzednika i zdania Z2 jako nast¦pnika (tj. okres warunkowy postaci: je»eli Z1 to Z2) jest prawd¡ logiczn¡. Prawdy

logiczne to zdania, których schematy s¡ tautologiami.

Zdania Z1 i Z2 s¡ logicznie równowa»ne wtedy i tylko wtedy, gdy wynikaj¡ logicznie z siebie nawzajem (z Z1 wynika
logicznie Z2 i z Z2 wynika logicznie Z1).

Sprawdzanie, czy ze zdania Z1 logicznie wynika zdanie Z2 sprowadza si¦ wi¦c do zbadania tautologiczno±ci pewnej
formuªy, a mianowicie implikacji o postaci:

A1 → A2

gdzie A1 jest schematem zdania Z1 (racji), natomiast A2 jest schematem zdania Z2 (nast¦pstwa).
Aby sprawdzi¢, czy zdania Z1 i Z2 s¡ logicznie równowa»ne, nale»aªoby sprawdzi¢, czy tautologiami s¡ obie implikacje:

A1 → A2

A2 → A1

b¡d¹ te», co na to samo wychodzi, czy tautologi¡ jest równowa»no±¢:

A1 ↔ A2

Przykªad 1.

Rozwa»my dwa zdania:

(1) Pozna« jest miastem i Pozna« nie jest miastem

(2) 2+2=4

Czy z (1) wynika logicznie (2)?

A wi¦c:
I. Czy ze zdania Pozna« jest miastem i Pozna« nie jest miastem wynika logicznie zdanie 2+2=4 ?
II. Czy zdanie Je»eli Pozna« jest miastem i Pozna« nie jest miastem, to 2+2=4 jest prawd¡ logiczn¡?
II. Czy formuªa (p ∧ ¬p)→ q jest tautologi¡?

Widzimy zatem, »e ze zdania wewn¦trznie sprzecznego (np. Pozna« jest miastem i Pozna« nie jest miastem) wynika
logicznie dowolne zdanie. Zdania wewn¦trznie sprzeczne to zdania, których schematy s¡ kontrtautologiami.

Przykªad 2.

A teraz rozwa»my nast¦puj¡c¡ par¦ zda«:

(1) 2+2=4

(2) Pozna« jest miastem lub Pozna« nie jest miastem

Czy z (1) wynika logicznie (2)?

A wi¦c:
I. Czy ze zdania 2+2=4 wynika logicznie zdanie Pozna« jest miastem lub Pozna« nie jest miastem?
II. Czy zdanie Je»eli 2+2=4, to Pozna« jest miastem lub Pozna« nie jest miastem jest prawd¡ logiczn¡?
III. Czy formuªa q → (p ∨ ¬p) jest tautologi¡?



Widzimy zatem, »e prawda logiczna (np. zdanie Pozna« jest miastem lub Pozna« nie jest miastem) wynika logicznie z
dowolnego zdania.

Te �dziwne� zachowania relacji wynikania logicznego bior¡ si¦ z wªasno±ci prawdziwo±ciowych spójnika implikacji:

• implikacja o faªszywym poprzedniku jest zawsze prawdziwa

• implikacja o prawdziwym nast¦pniku jest zawsze prawdziwa

WYNIKANIE ENTYMEMATYCZNE

Ze zdania A wynika zdanie B entymematycznie ze wzgl¦du na zdanie C � zawsze i tylko wtedy, gdy � ze zdania A nie
wynika logicznie zdanie B, ale z koniunkcji zda« A i C zdanie B logicznie wynika.
Przykªad: ze zdania Nemo jest ryb¡ zdanie Nemo nie jest ssakiem wynika entymematycznie, z uwagi na zdanie Je±li

Nemo jest ryb¡, to nie jest ssakiem.

SKRÓCONA METODA ZEROJEDYNKOWA

Sprawdza¢ tautologiczno±¢ formuª KRZ mo»emy na kilka sposobów. Budowanie tabel zerojedynkowych pozwala na peªne
scharakteryzowanie prawdziwo±ciowych wªasno±ci formuª, ale bywa kªopotliwe � zwªaszcza, gdy w formule wyst¦puje kilka
zmiennych zdaniowych.

Je±li zale»y nam nie na peªnej charakterystyce wªasno±ci prawdziwo±ciowych formuªy, a tylko na stwierdzeniu, czy jest
ona tautologi¡, czy nie � wystarczy nam zwykle co± skromniejszego ni» caªa tabela, mianowicie jeden jej wiersz.

Przykªad:

Czy ze zdania: Je±li Anastazja po±lubi Pierejaszyna, to popeªni mezalians, za± je±li popeªni mezalians, to zostanie

wydziedziczona [schemat zdania: (p → q) ∧ (q → r)] wynika logicznie zdanie: Je±li Anastazja po±lubi Pierejaszyna, to

zostanie wydziedziczona [schemat zdania: (p→ r)]?

Czy formuªa:
((p→ q) ∧ (q → r))→ (p→ r)

jest tautologi¡?

Zaªó»my, »e nie � czyli »e istnieje taki wiersz tabeli zerojedynkowej dla tej formuªy, który ko«czy si¦ zerem.

Nie znajdziemy takiej niesprzecznej kombinacji warto±ci zmiennych zdaniowych, dla której formuªa ((p → q) ∧ (q →
r))→ (p→ r) byªaby faªszywa. Skoro tak, to jest ona zawsze prawdziwa � czyli jest tautologi¡.

W bardzo podobny sposób mo»emy sprawdza¢, czy zadana formuªa jest kontrtautologi¡ � tyle, »e wówczas caªe rozu-
mowanie rozpoczniemy od zaªo»enia, »e istnieje kombinacja warto±ci zmiennych, dla której formuªa ta jest prawdziwa.


