
                  
Nazwa przedmiotu   

Logika 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności:  

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Jarosław Mrozek (Instytut 
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG) 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
30 wykład 

Liczba punktów ECTS: 2 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: 
przekaz bezpośredni oraz prezentacja  
materiałów poglądowych – rzutnik. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: 
zaliczenie z oceną – forma pisemna wg 
wymagań programowych (w oparciu o treść 
wykładów oraz wskazane treści zawarte w 
materiale podręcznikowym). 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Fizyka współczesna, wiedza o przyrodzie (zakres – szkoła średnia) 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: prezentacja, analiza i wyjaśnienie podstawowej refleksji 
filozoficznej nad przyrodą oraz prezentacja zasad filozofii i dostarczenie aparatu 
pojęciowego z zakresu wiedzy o przyrodzie. 
Treści programowe:  
 I.       Logiczna teoria języka. Znak, język i funkcje wypowiedzi.  
II.      Nazwy, błędy wysłowienia. Definicje. 
III.     Logika formalna. Klasyczny rachunek zdań. Zdanie w sensie logicznym.  
IV.     System załoŜeniowy klasycznego rachunku zdań.  
V.      Wynikanie logiczne a wnioskowanie dedukcyjne.  
VI.     Tradycyjne logiki zdań kategorycznych – sylogistyka. 
VII.    Teoria pytań. Typy pytań i odpowiedzi. 
VIII.   Klasyfikacja rozumowań. Rozumowania dedukcyjne a redukcyjne.  
IX.      Rodzaje indukcji. Wnioskowanie przez analogię.  
X.       Wyjaśnianie. Formułowanie i sprawdzanie hipotez. 
XI.      Zasady dyskusji. Dyskusja i jej rodzaje.  
XII.    Zasady prowadzenia i uczestnictwa w dyskusji.  
XIII.   Problemy teoretyczne i praktyczne.  
XIV.   Dowodzenie i argumentowanie. Umiejętność przekonywania.  
XV.    Techniki argumentacji. Zarzuty w dyskusji. Nielojalne fortele erystyczne.  
 
Umiejętności i kompetencje: nabycie przez studenta umiejętności w zakresie przechodzenia 
od dyskursu potocznego do filozoficznego w obszarze refleksji nad przyrodą; trening 
umiejętności  analizy teoretycznej praw przyrody w kategoriach filozoficznych; 
ukształtowanie zdolności rozpoznawania relacji łączących człowieka z przyrodą oraz 



powinności wobec niej w perspektywie rozwoju nauki i globalizacji. 
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