Filozofia z elementami logiki
elementy pragmatyki
maksymy konwersacyjne
pytania

plan na dziś:

1. Jakie jest znaczenie semantyczne poniższych komunikatów? A jakie może być znaczenie
pragmatyczne? W jakich okolicznościach?
(a) Piękny sweter!
(b) Tak, Paryż leży w Hiszpanii. To oczywiste!
(c) Nie mam czasu.
(d) Chyba musisz już iść.
2. Student Nowak poprosił profesora Kowalskiego o napisanie listu polecającego. Jak można
(z perspektywy pragmatycznej) zinterpretować jego list?
Szanowna Pani,
pozwalam sobie polecić kandydaturę mojego studenta, Jana Nowaka. Pan Nowak jest
niezwykle uprzejmym, młodym człowiekiem — zawsze punktualny i dobrze ubrany. Co
więcej, Pan Nowak ma bardzo czytelny charakter pisma.
Z poważaniem
Prof. dr hab. Jan Kowalski
3. Czy poniższe zdania wydają Ci się prawdziwe: (a) z punktu widzenia semantyki,
(b) z punktu widzenia pragmatyki? Które maksymy konwersacyjne eksploatują?
(a) Niektórzy ludzie są ssakami.
(b) Pies też człowiek.
(c) Ludzie są ssakami lub kręgowcami.
(d) Ludzie są ludźmi.
(e) „Achilles miał tylko pietę Achillesa. Ja mam całe ciało Achillesa.”
4. Które maksymy są eksploatowane w następujących wypowiedziach/dialogach?
(a) on: Kochasz mnie?
ona: Nie powiem, żeby spotykanie się z Tobą nie wiązało się z cyklicznymi
wyrzutami oksytocyny.
(b) dr house: Masz pasożyta.
pacjentka: Tasiemca?
dr house: Połóż się i podciągnij bluzkę. Opuść ręce.
pacjentka: Można coś na to poradzić?
dr house: Tylko przez miesiąc, a potem usunięcie jest nielegalne.
pacjentka: Nielegalne?
dr house: Bez obaw. Wiele kobiet przywiązuje się do swojego pasożyta. Daje
mu imię, ubiera i pozwala się bawić z innymi pasożytami. Ma twoje oczy.
[S01E04, Macierzyństwo]
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(c) dr house: Gdzie jest Foreman?
wendy: Gdzieś tutaj.
dr house: Bardzo mi pomogłaś.
wendy: Wie pan, o której dziś skończy?
dr house: O którejś.
[S03E14, Nieczuła]
(d) dr wilson: On każdego roku leczy tysiące ludzi, a ty ilu? 30?
dr house: McDonald karmi lepiej niż matka, bo robi więcej hamburgerów?
[S02E04, Gruźlica czy nie gruźlica?]
5. Podaj przykład pytania rozstrzygnięcia, prostego pytania rozstrzygnięcia oraz pytania
dopełnienia o naturę relacji Małgosi z płcią przeciwną.
6. Podaj przykładowe odpowiedzi bezpośredniej i częściowej dla następujących pytań:
(a) Ile jest dwa razy dwa?
(b) Kto jest prezydentem Polski?
(c) Gdzie jedziesz na wakacje?
(d) Czym jest sens życia?
7. Podziel poniższe pytania na trafne i nietrafne. Dla każdego z pytań podaj przykładową
presupozycję.
(a) Kto prowadzi zajęcia z wprowadzenia do psychologii w sali 209 (Międzychodzka,
Poznań), w czwartki od 8:00?
(b) Czy Warszawa jest stolicą Polski?
(c) Kto jest autorem książki „Kocia kołyska”?
(d) Jakie metody badawcze są stosowane w psychologii?
(e) O ile lat jesteś starszy od swojej mamy?
(f) Kto partnerował Johnny’emu Deppowi w filmie „Sok z żuka”?
(g) Ilu mieszkańców ma Poznań?
(h) Czy Johnny Depp grał w „Jeźdźcu bez głowy”?
8. Czy każda odpowiedź właściwa na pytanie musi być odpowiedzią prawdziwą? A czy każda
odpowiedź prawdziwa musi być właściwa? Podaj przykłady uzasadniające odpowiedzi.
9. Spróbuj znaleźć kontekst, w którym pytanie Czy przestał Pan już bić swój komputer?
będzie pytaniem trafnym i taki, w którym będzie ono nietrafne.
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