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Na podstawie wykªadów dra hab. Mariusza Urba«skiego

Sylogistyka � Przypomnij sobie:

stosunki mi¦dzy zakresami nazw

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE

Trzy znaczenia sªowa jest � trzy rodzaje zda«, w których jest wyst¦puje:

• egzystencjalne (jest w znaczeniu istnieje): On jest, Nie ma krasnoludków, jest S (zbiór S nie jest zbiorem pustym);

• atomiczne (jest w znaczeniu przynale»y): pewien przedmiot (obiekt, indywiduum) nale»y (b¡d¹ nie) do jakiego±
zbioru: Jan jest terroryst¡, Maªgosia nie jest policjantk¡;

• subsumpcyjne (w zdaniach o stosunkach mi¦dzy zbiorami): zbiór S w caªo±ci lub cz¦±ci zawiera si¦ (b¡d¹ nie) w
zbiorze P.

Interesowa¢ nas b¦d¡ zdania subsumpcyjne o strukturze podmiotowo-orzecznikowej (x jest y).

Podziaªy zda« subsumpcyjnych:

1. wedle ilo±ci

• ogólne - orzekaj¡ co± o wszystkich desygnatach podmiotu

• szczegóªowe - orzekaj¡ co± o niektórych desygnatach podmiotu

2. wedle jako±ci

• twierdz¡ce - przypisuj¡ desygnatom podmiotu wªasno±¢ wskazywan¡ przez orzecznik

• przecz¡ce - odmawiaj¡ desygnatom podmiotu posiadania wªasno±ci, wskazywanej przez orzecznik

Skrzy»owanie tych dwóch podziaªów daje zatem cztery typy zda«:

ogólnotwierdz¡ce Ka»de S jest P SaP
szczegóªowotwierdz¡ce Niektóre S s¡ P SiP
ogólnoprzecz¡ce �adne S nie jest P SeP
szczegóªowoprzecz¡ce Niektóre S nie s¡ P SoP

Symbole S i P s¡ tutaj zmiennymi nazwowymi.

Symbole a, i, e, o reprezentuj¡ kwanty�kator (ka»de b¡d¹ niektóre) i dwuargumentowy predykat (jest b¡d¹ nie jest).

Sposób symbolizowania zmiennych i rodzajów zda« ma walor mnemotechniczny, a bierze si¦ z ªaciny:

• zmienne: Subiectum (podmiot), Praedicatum (orzecznik)

• symbole ilo±ci i jako±ci zda«: a�irmo (twierdz¦) - nego (przecz¦); pierwsza samogªoska z ªaci«skiego sªowa dla
zdania ogólnego, druga dla szczegóªowego

Zdania o postaciach Ka»de S jest P, Niektóre S s¡ P, �adne S nie jest P, Niektóre S nie s¡ P okre±la si¦ zwykle mianem
klasycznych zda« kategorycznych.



KILKA ISTOTNYCH ZASTRZE�E�

1. interpretacja zda« ogólnych:

(a) sªaba interpretacja � zdanie ogólnotwierdz¡ce gªosi, »e ka»dy desygnat podmiotu jest desygnatem orzecznika.

(b) mocna interpretacja � zdanie ogólnotwierdz¡ce gªosi, »e ka»dy desygnat podmiotu jest desygnatem orzecz-
nika oraz »e jakie± desygnaty podmiotu w ogóle istniej¡.

Dalej interesowa¢ nas b¦d¡ zdania ogólne w interpretacji mocnej.

2. interpretacja zda« szczegóªowych:

(a) tylko niektóre = jakie± s¡, ale nie wszystkie

(b) co najmniej niektóre = na pewno jakie±, a by¢ mo»e wszystkie

Sªowo niektóre b¦dziemy dalej rozumie¢ jako co najmniej niektóre.

3. za zmienne podstawi¢ nie wolno:

(a) nazw pustych

(b) nazw powszechnych

(c) nazw indywidualnych

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE A STOSUNKI MI�DZY ZAKRESAMI NAZW

Klasyczne zdania kategoryczne, jako zdania subsumpcyjne, opowiadaj¡ o stosunkach mi¦dzy zakresami podmiotu i orzecz-
nika. Odpowiedzi na pytanie: �Zakªadaj¡c, »e pewne zdanie kategoryczne jest prawdziwe, jaki stosunek zachodzi pomi¦dzy
zakresem jego podmiotu a zakresem jego orzecznika?� wygl¡daj¡ nast¦puj¡co:

A. Ka»de S jest P SaP

Nie istnieje takie S, które nie jest P.

(1) zakresy S i P s¡ identyczne, np. Ka»dy ziemniak jest karto�em.

(2) zakres S jest podrz¦dny wzgl¦dem zakresu P, np. Ka»dy wróbel jest ptakiem.

B. �adne S nie jest P SeP

Nie istnieje takie S, które jest P.

(1) zakresy S i P wykluczaj¡ si¦, np. �aden pies nie jest kotem.

C. Niektóre S s¡ P SiP

Istnieje takie S, które jest P (co najmniej niektóre S s¡ P) .

(1) zakresy S i P s¡ zamienne, np. Niektóre karto�e s¡ ziemniakami.

(2) zakres S jest podrz¦dny wzgl¦dem zakresu P, np. Niektóre wróble s¡ ptakami.

(3) zakres S jest nadrz¦dny wzgl¦dem zakresu P, np. Niektóre ptaki s¡ wróblami.

(4) zakresy S i P krzy»uj¡ si¦, np. Niektórzy kominiarze s¡ blondynami.

D. Niektóre S nie s¡ P SoP

Istnieje takie S, które nie jest P (co najmniej niektóre S nie s¡ P).

(1) zakresy S i P wykluczaj¡ si¦, np. Niektóre psy nie s¡ kotami.

(2) zakres S jest nadrz¦dny wzgl¦dem zakresu P, np. Niektóre ptaki nie s¡ wróblami.

(3) zakresy S i P krzy»uj¡ si¦, np. Niektórzy kominiarze nie s¡ blondynami.



RODZAJE WNIOSKOWA�

Na gruncie sylogistyki wyró»niamy nast¦puj¡ce typy wnioskowa«:

1. wnioskowania bezpo±rednie (wnioskowania o jednej przesªance):

(a) kwadrat logiczny

(b) konwersja, obwersja, kontrapozycja

2. wnioskowania po±rednie (wnioskowania o dwóch przesªankach):

(a) sylogizmy

KWADRAT LOGICZNY

Kwadrat logiczny (aka teoria opozycji, kwadrat opozycji) to diagram, który przedstawia pewn¡ klas¦ zale»no±ci praw-
dziwo±ciowych mi¦dzy klasycznymi zdaniami kategorycznymi.

przeciwie«stwo (SaP � SeP) � zdania przeciwne mog¡ by¢ jednocze±nie faª-
szywe, ale nie mog¡ by¢ jednocze±nie prawdziwe (wykluczaj¡ si¦, ale nie dopeª-
niaj¡)

podprzeciwie«stwo (SiP � SoP) � zdania podprzeciwne mog¡ by¢ jednocze-
±nie prawdziwe, ale nie mog¡ by¢ jednocze±nie faªszywe (dopeªniaj¡ si¦, ale nie
wykluczaj¡)

sprzeczno±¢ (SaP � SoP, SeP � SiP) � zdania sprzeczne przyjmuj¡ zawsze
ró»ne warto±ci logiczne (wykluczaj¡ si¦ i dopeªniaj¡)

podporz¡dkowanie (zdaniu SaP jest podporz¡dkowane zdanie SiP, zdaniu SeP
jest podporz¡dkowane zdanie SoP) � zdanie podporz¡dkowane nie mo»e by¢
faªszywe, je±li zdanie, któremu jest ono podporz¡dkowane, jest prawdziwe

KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA

Nazwami tymi okre±la si¦ tyle» pewne operacje na klasycznych zdaniach kategorycznych, co wyniki tych operacji
oraz wnioskowania, w których s¡ one dokonywane.

Konwersja zdania subsumpcyjnego polega na przestawieniu podmiotu i orzecznika:



Obwersja zdania subsumpcyjnego polega na zamianie jako±ci zdania, z jednoczesnym zanegowaniem orzecznika:

Kontrapozycja zdania subsumpcyjnego polega na przestawieniu podmiotu i orzecznika, z jednoczesnym zanegowaniem
obydwu:

Po wykonaniu konwersji, obwersji lub kontrapozycji danego zdania subsumpcyjnego, otrzymujemy zdanie prawdziwe,
zgodnie z warunkami okre±lonymi przez poni»sz¡ tabel¦:

Poprawno±¢ wnioskowa« bezpo±rednich mo»emy bada¢ np., za pomoc¡ diagramów Venna.

SYLOGIZMY

Ka»dy sylogizm skªada si¦ z trzech zda« (klasycznych zda« kategorycznych) � dwóch przesªanek i wniosku � takich,
»e wyst¦puj¡ w nich ª¡cznie trzy ró»ne nazwy (terminy):

termin wi¦kszy � orzecznik wniosku;
termin mniejszy � podmiot wniosku;
termin ±redni � nie wyst¦puje we wniosku, ale wyst¦puje w obu przesªankach.

Przesªanka, w której wyst¦puje termin wi¦kszy to przesªanka wi¦ksza, a ta, w której wyst¦puje termin mniejszy � prze-
sªanka mniejsza.



Schematy sylogizmów grupuje si¦ w cztery �gury, wyró»niane z uwagi na poªo»enie terminu ±redniego w przesªankach:

Tryb sylogizmu wyró»nia si¦ z uwagi na ilo±¢ i jako±¢ przesªanek i wniosku (tj. z uwagi na to, do którego typu zda«: a, e,
i, o ka»de z nich nale»y). W efekcie otrzymujemy 256 mo»liwych kombinacji, nie wszystkie s¡ poprawnymi sylogizmami
(wi¦cej na ten temat � zob. prezentacja z wykªadu: http://main5.amu.edu.pl/~murbansk/wp-content/uploads/
2011/09/WdL_w07.pdf)

Poprawne tryby sylogizmu to takie, w których wniosek wynika logicznie z przesªanek: zawsze gdy przesªanki s¡
prawdziwe, to wniosek równie» jest prawdziwy (wnioskowania o takiej wªasno±ci nazywamy dedukcyjnymi).

Poprawno±¢ sylogizmów mo»emy bada¢ na kilka sposobów:

• mo»emy sprawdzi¢, czy schemat sylogizmu pasuje do którego± z poprawnych trybów sylogistycznych (zob. prezen-
tacja z wykªadu);

• mo»emy u»y¢ diagramów Venna do zbadania stosunków mi¦dzy zakresami terminów i sprawdzi¢, czy to, co opisuj¡
przesªanki pasuje do tego, o czym opowiada wniosek;

• mo»emy zastosowa¢ algorytmiczn¡ metod¦ sprawdzania, czy schemat sylogizmu speªnia kilka prostych warunków;

Termin rozªo»ony w zdaniu subsumpcyjnym to termin, o którego caªym zakresie jest mowa w owym zdaniu.
Rozªo»one s¡ podmioty zda« ogólnych oraz orzeczniki zda« przecz¡cych:

SaP (mowa jest o wszystkich S, ale nie o wszystkich P)
SeP (mowa o wszystkich S � »e nie ma w±ród nich »adnego P � i na odwrót)
SiP (nie mówi si¦ tu ani o caªo±ci zakresu podmiotu, ani orzecznika)
SoP (mowa o wszystkich P � »e nie ma w±ród nich niektórych S).

Warunki poprawno±ci sylogizmów:

I. Termin ±redni musi by¢ przynajmniej w jednej przesªance terminem rozªo»onym.

II. Przynajmniej jedna z przesªanek musi by¢ zdaniem twierdz¡cym.

III. Je±li jedna z przesªanek jest zdaniem przecz¡cym, to i wniosek musi by¢ zdaniem przecz¡cym.

IV. Je±li obie przesªanki s¡ zdaniami twierdz¡cymi, to i wniosek musi by¢ zdaniem twierdz¡cym.

V. Je±li jaki± termin ma by¢ rozªo»ony we wniosku, to musi on by¢ rozªo»ony równie» w przesªankach.

http://main5.amu.edu.pl/~murbansk/wp-content/uploads/2011/09/WdL_w07.pdf
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