
Ð Filozo�a z elementami logiki

Na podstawie wykªadów dra hab. Mariusza Urba«skiego

Klasy�kacja wnioskowa« � Przypomnij sobie:

kiedy zachodzi wynikanie logiczne

POJ�CIE WNIOSKOWANIA

Wnioskowanie jest to proces my±lowy, w którym na podstawie mniej lub bardziej stanowczego uznania pewnych zda« �
zwanych przesªankami � dochodzimy do uznania innego zdania � wniosku � którego b¡d¹ dotychczas nie uznawali±my
wcale, b¡d¹ uznawali±my mniej stanowczo; przy czym stopie« stanowczo±ci uznania wniosku nie przewy»sza stopnia
uznania przesªanek. [K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna]

Cz¦sto wnioskowania ubieramy w form¦ wypowiedzi argumentacyjnych. Wypowiedzi argumentacyjne oprócz wnio-
skowa« (skªadników logicznych) zawieraj¡ równie» skªadniki retoryczne � nieistotne z punktu widzenia logiki, ale istotne
jako (pozaracjonalne) ±rodki perswazji.

KLASYFIKACJA WNIOSKOWA�



WNIOSKOWANIA NIEZAWODNE

Przykªad 1. Czy wnioskowanie:

jest wnioskowaniem dedukcyjnym?

Czy ze zdania: Je»eli Ja± kocha Maªgosi¦, to nosi jej du»o kwiatów i Ja± kocha Maªgosi¦ wynika logicznie zdanie Ja±

nosi Maªgosi du»o kwiatów?

Czy formuªa ((p→ q) ∧ p)→ q jest tautologi¡?

Tak :)

Poprawne sylogizmy równie» s¡ schematami wnioskowa« dedukcyjnych.

Do wnioskowa« dedukcyjnych zaliczamy tak»e wnioskowanie przez wnioskowaniem dedukcyjnym.

Takie rozumowanie jest wnioskowaniem dedukcyjnym: z przesªanek jednostkowych i przesªanki gwarantuj¡cej kom-
pletno±¢ listy badanych przedmiotów wniosek ogólny wynika logicznie.



WNIOSKOWANIA UPRAWDOPODABNIAJ�CE

(...) wnioskowania uprawdopodabniaj¡ce to takie, w których wychodz¡c od prawdziwych przesªanek mo»emy doj±¢ do
faªszywego wniosku (nie jest to wykluczone), lecz spodziewamy si¦ w sposób racjonalny, »e wniosek b¦dzie prawdziwy.
[Zygmunt Ziembi«ski, Logika praktyczna]
A. Wnioskowania redukcyjne, w których wniosek nie wynika logicznie z przesªanek, natomiast:

• albo: przesªanki wynikaj¡ logicznie z samego tylko wniosku

Przykªad: wnioskowanie przez indukcj¦ enumeracyjn¡ niezupeªn¡:

We wnioskowaniu takim z przesªanek jednostkowych, stwierdzaj¡cych, »e pewne konkretne przedmioty okre±lonego
rodzaju (np. koty � mój, s¡siada i Justyny) maj¡ pewn¡ cech¦ (miaucz¡ »aªo±liwie, gdy s¡ gªodne), wyprowadza
si¦ wniosek ogólny � »e wszystkie przedmioty owego rodzaju (np. wszystkie koty) maj¡ ow¡ cech¦.

Schemat wnioskowania przez indukcj¦ enumeracyjn¡ niezupeªn¡ wygl¡da wi¦c nast¦puj¡co:

�atwo zauwa»y¢, »e ze zdania ogólnego SaP przesªanki szczegóªowe wynikaj¡ logicznie (czyli »e takim wnioskowaniu
wniosek jest racj¡, a przesªanki s¡ nast¦pstwem).

• albo: z wniosku i niektórych przesªanek wynikaj¡ logicznie przesªanki pozostaªe

Przykªad: wnioskowanie z uznanego nast¦pnika:

Wnioskowania tego typu nazywamy abdukcyjnymi:

�Siedz¦ przy stole zaj¦ty bardzo ciekaw¡ lektur¡ i nie zwa»am na to, co dzieje si¦ dokoªa mnie. W pewnym
momencie [...] spostrzegam, »e niebo jest pochmurne, a ulica jest mokra, lecz deszcz nie pada. Spostrze»enie
to prowadzi mnie do wniosku, »e widocznie, w czasie gdy czytaªem ksi¡»k¦, padaª deszcz. W tym wnioskowaniu
przesªank¡ byªo zdanie Ulica jest mokra, wnioskiem � zdanie Padaª deszcz. [...] Jasn¡ jest rzecz¡, »e wniosek
wysnuty z tej przesªanki nie wynika z niej wcale; mo»e przecie» ulica by¢ mokra, cho¢ deszcz nie padaª, gdy np.
ulica zostaªa skropiona przez beczkowóz. Zachodzi natomiast stosunek odwrotny [...] Wynikanie, jakie zachodzi
mi¦dzy wnioskiem tego wnioskowania a przesªank¡, jest mianowicie wynikaniem entymematycznym ze wzgl¦du na
[...] zdanie [...] Je»eli padaª deszcz, to ulica jest mokra. Znaczy to, »e z samego wniosku Padaª deszcz nie wynika
jeszcze logicznie przesªanka Ulica jest mokra, ale z tego wniosku i ze zdania Je»eli padaª deszcz, to ulica jest mokra

wynika ju» logicznie przesªanka tego rozumowania.� [Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna]



B. Wnioskowania przez analogi¦

Z faktu, »e jakie± przedmioty s¡ do siebie podobne pod pewnym wzgl¦dem wnioskujemy, »e s¡ do siebie podobne równie»
pod innym:

Schemat wnioskowania przez analogi¦ wygl¡da nast¦puj¡co:

Od schematu indukcji enumeracyjnej niezupeªnej ró»ni si¦ wi¦c tym, »e wniosek nie jest tu zdaniem ogólnym, mó-
wi¡cym o wszystkich przedmiotach badanego rodzaju, ale zdaniem szczegóªowym, mówi¡cym o nast¦pnym przedmiocie
badanego rodzaju.

C. Wnioskowania statystyczne

We wnioskowaniu statystycznym na podstawie stwierdzonych cech niektórych elementów pewnego zbioru Z przedmio-
tów wnioskuje si¦ o statystycznych wªasno±ciach caªego zbioru Z. Zbiór Z nazywany jest populacj¡, natomiast zespóª
elementów o wªasno±ciach znanych nazywa si¦ prób¡ (prób¡ losow¡). Wnioskowania statystyczne nie s¡ wnioskowaniami
niezawodnymi. Z reguªy wynikiem takiego wnioskowania jest stwierdzenie, »e populacja ma z okre±lonym prawdo-
podobie«stwem wªasno±¢, b¦d¡c¡ przedmiotem wnioskowania. [Krzysztof Szymanek, Sztuka argumentacji. Sªownik

terminologiczny ]

WNIOSKOWANIA LOGICZNIE BEZWARTO�CIOWE

Czym s¡, to wiadomo. :)


