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LOGIKA
SYLOGISTYKA I
WYNIKANIE LOGICZNE
Sylogistyka to teoria prostych rozumowań, w których występują zdania
kategoryczne. Mają one postać wnioskowań zawierających dwa założenia
(przesłanki) oraz wniosek. Na przykład,
Każdy pudel jest psem. (Założenie I)
Każdy pies jest ssakiem. (Założenie II)
Każdy pudel jest psem. (Wniosek)

W tym wnioskowaniu, wniosek wynika logicznie z założeń, to znaczy,
prawdziwość założeń wymusza prawdziwość wniosku. Inaczej mówiąc, nie jest
możliwe aby przesłanki były prawdziwe a wniosek fałszywy.

Ponadto, każde wnioskowanie o tej formie ma tą własność.
Mianowicie, jeśli prawdą jest, że każde S jest M oraz każde M jest P,
to każde S musi być P.

Mówimy, że schemat wnioskowania
Każde S jest M.
Każde M jest P.
Każde S jest P.
jest niezawodny.

Aby rozstrzygnąć, czy dane wnioskowanie jest logiczne, to znaczy, czy wniosek
wynika logicznie z założeń, należy ustalić czy jego schemat jest niezawodny.
Ocena logiczności takich prostych rozumowań sprowadza się więc do analizy
odpowiadających im schematów wnioskowań.

SCHEMATY WNIOSKOWAŃ
Łatwiej jest obalić schemat wnioskowania niż uzasadnić, że jest niezawodny.
Można obalić dany schemat przez kontrprzykład, to znaczy prze wstawienie
konkretnych nazw za zmienne S,M,P tak, aby założenia stały się zdaniami
prawdziwymi a wniosek zdaniem fałszywym. Na przykład, rozważmy
następujący scemat wnioskowania. Pytamy, czy jest on niezawodny.
Każde S jest M.
Każde P jest M.
Każde S jest P.
Niech S = pies, P = kot, M = ssak. Wtedy pierwsze założenie (Każdy pies jest
ssakiem) jest prawdziwe, drugie założenie (Każdy kot jest ssakiem) jest
prawdziwe, a wniosek (Każdy pies jest kotem) jest fałszywe. Zatem, ten
schemat wnioskowania jest zawodny.

Taką sytuację przedstawia na diagramie Rysunek (1).
Najpierw, zaznaczamy prawdziwość zdania Każde S jest M (wykreślając obszar
tych S, które nie są M – jest on pusty).
Następnie, zaznaczamy prawdziwość zdania Każde P jest M (wykreślając obszar
tych P, które nie są M – jest on pusty).
Na końcu, zaznaczamy fałszywość zdania Każde S jest P (rysując + na obszarze
tych S, które nie są P – jest on niepusty).

Inne przykłady schematów zawodnych:
Żadne S nie jest M. (prawda)
Żadne P nie jest M. (prawda)
Żadne S nie jest P. (fałsz)
Rysunek (2)

Każde S jest M. (prawda)
Niektóre P nie są M. (prawda)
Niektóre S są P. (fałsz)
Rysunek (3)

