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Czy logika jest 
logiczna?



Jak zdefiniować logikę?  

Nie da się obejść bez logiki! 
Nawet podstawowe obserwacje podlegają 

rozumowaniu
Musimy założyć jakąś formę zdrowego 

rozsądku. 
 Jak go zwał, tak go zwał, ale zazwyczaj 

zdrowy rozsądek powinien mieć coś 
wspólnego z logiką!



Zapętlenie pojęciowe 

Już Arystoteles przestrzegał przed nim. 
Definicje dzielił na:

● definiendum czyli to, co chcemy zdefiniować
● definiens, czyli to, za pomocą czego 

definiujemy



Zapętlenie pojęciowe 

Już Arystoteles przestrzegał przed nim. 
Definicje dzielił na:

● definiendum czyli to, co chcemy zdefiniować
● definiens, czyli to, za pomocą czego 

definiujemy

i zabraniał używania w definiensie 
definiendum.



Zapętlenie pojęciowe prowadzi do ... 

Jeżeli mieszamy te dwa światy: definiendum 
i definiens, to narażamy się na napotkanie

PARADOKSÓW



Co to są paradoksy? 

 "Paradoks" Zenona o strzale: strzała nigdy 
nie doleci do celu, gdyż najperw musi 
pokonać połowę drogi, a przedtem jedną 
czwartą, a przedtem jedną ósmą itd w 
nieskończoność

  Podobny "paradoks" o Achillesie i żółwiu: 
Achilles nigdy nie dogoni żółwia, gdyż w 
momencie gdy dobiegnie do miejsca,  w 
którym żółw był poprzednio, ten będzie 
nieco dalej



... i jeszcze 

 "Paradoks" bliźniąt: Jeden z bliźniaków leci 
z prędkością podświetlną w kosmos i wraca 
po wielu latach młodszy od brata. Ale z jego 
punktu widzenia to brat odleciał z Ziemią, a 
on cały czas był w rakiecie i czekał na jego 
powrót, więc to brat powinien być młodszy. 

  "Paradoks" petersburski - wartość 
oczekiwana zmiennej losowej o 
skończonych wartościach może być 
nieskończona



To nie są paradoksy! 

Wszystkie te przykłady można nazwać co 
najwyżej nieintuicyjnymi, ale możliwymi do 
wyjaśnienia na gruncie nauki, 
eksperymentami myślowymi. Mimo 
pozornej paradoksalności da się je 
zrozumieć i nie prowadzą do sprzeczności 
logicznej. 



Arystoteles         

 Arystoteles
Pierwszy, który zajął się 

logiką, jako dziedziną nauki
Podał zbiór  sylogizmów – 

praw wnioskowania
Była to pierwsza próba 

metodologicznego 
podejścia do badań 
naukowych



Czy logika jest typową nauką?

 Jako jedyna musi też opisywać samą siebie!
Konieczne staje się rozdzielenie metajęzyka 

od języka, a przynajmniej świadomość tego.
Nie sposób uniknąć zapętlenia pojęciowego: 

mówiąc o logice używamy logicznego 
myślenia. Tłumacząc np. co to jest 
koniunkcja, mówimy, że (p  q) jest 
zdaniem prawdziwym, jeśli zarówno p, jak i 
q są prawdziwe. Masło maślane?  



Spójniki logiczne

 negacja)   NIE
 (koniunkcja)  I
 (alternatywa) LUB
 (implikacja) JEŚLI ... TO
 (równoważność) WTEDY I TYLKO WTEDY
  (alternatywa wyłączająca) ALBO-ALBO



Spójniki metalogiczne

 nie
 i / oraz
 lub
 (silna implikacja – zawsze prawdziwa)
  (silna równoważność – zawsze prawdziwa)
 albo-albo



Spójniki metalogiczne

Wyjaśnienie różnicy - przykład  

        (p    q)      (p  q)  (q  p)



Definiowanie pojęć

 Często używamy formalizmu logicznego, aby 
zdefiniować pewne pojęcia, np.

  

  Jeżeli oznaczymy przez L(s) zdanie, że 
student s zdał egzamin z logiki, to za 
pomocą następującej notacji:

{ s: L(s) } 
   oznaczamy zbiór wszystkich studentów, 

którzy zdali egzamin z logiki. Ogólnie przez 
{x: p(x)} rozumiemy zbiór obiektów x, które 
spełniają warunek p(x). 



Paradoksy logiczne

Ta konwencja niesie za sobą pewne 
niebezpieczeństwo i możliwość uzyskania błędnej 
definicji.
 
Problem ten został zauważony przez Bertranda 
Russella na początku XX wieku. 

Niebezpieczeństwo czyha, gdy definiując obiekty 
używamy ich własności (często w ukryty sposób). 



Przykład paradoksu

Pewien dość despotyczny król niewielkiego 
państwa, w którym działał tylko jeden fryzjer 
wydał edykt następującej treści:
   Pod karą śmierci rozkazuję, aby brody u 
fryzjera golili wszyscy ci i tylko ci mężczyźni, 
którzy sami się nie golą. 
Co ma robić biedny fryzjer? Czy ma się sam 
golić, czy nie? 



Paradoks Epimenidesa (kłamcy)

Wszyscy Kreteńczycy są 
kłamcami



Paradoks Epimenidesa (kłamcy)

Wszyscy Kreteńczycy są 
kłamcami

(Epimenides był Kreteńczykiem)



"Paradoks" Epimenidesa 

Wszyscy Kreteńczycy są 
kłamcami

W rzeczywistości paradoksem nie jest.
Jeśli bowiem prawdą jest, że nie wszyscy 

Kreteńczycy są kłamcami, to wszystko jest OK 



Paradoks Epimenidesa w 
poprawniejszej formie 

Kłamię



...a w najlepszej postaci, badanej 
m.in. przez Eubulidesa

To zdanie jest fałszywe



Inna wersja paradoksu Eubulidesa: 
na następnych 2 slajdach



Na następnym slajdzie jest 
zdanie fałszywe



Na poprzednim slajdzie jest 
zdanie prawdziwe



 Poważny problem!

Zauważmy, że mogliśmy nie zauważyć kłopotu

Wystarczy, że przerwiemy rozumowanie        

po dostrzeżeniu pierwszej sprzeczności             

i stwierdzimy, że pierwsze zdanie jest 

fałszywe. 



Problem z "oczywistym" prawem 
wyłączonego środka

Prawo wyłączonego środka

                     

p   ~p



Prawo wyłączonego środka nie 
zawsze działa!

Okazuje się, że może się zdarzyć, że ani zdanie p 
nie będzie prawdziwe, ani zdanie ~p nie będzie 
prawdziwe. 

To oznacza, że dowody nie wprost mają 
oczywistą lukę. Działają tylko przy założeniu, że 
prawo wyłączonego środka jest spełnione dla 
dowodzonego twierdzenia. 

                     



Przymiotniki autodeskryptywne,

czyli takie, które m.in. same siebie poprawnie 
opisują, np. polski, sześciosylabowy, zagadkowy.

Jest ich niewiele. 

Pozostałe to egzodeskryptywne, czyli opisujące 
cechy innych pojęć.  

                     



Przymiotniki auto-  i 
egzodeskryptywne.

                     

sześciosylabowy,

polski,

zagadkowy, ...

zielony, czujny, 

śliski, nieznośny

brudny, wesoły, porządny,...

egzodeskryptywne

autodeskryptywne



Do której grupy należą przymiotnik 
"egzodeskryptywny"?

                     

sześciosylabowy,

polski,

zagadkowy, ...

zielony, czujny, 

śliski, nieznośny

brudny, wesoły, porządny,

egzodeskrytpywny....

egzodeskryptywne

autodeskryptywne

NIE!



Do której grupy należą przymiotnik 
"egzodeskryptywny"?

                     

sześciosylabowy,

polski,

zagadkowy,

egzodeskrytpywny ...

zielony, czujny, 

śliski, nieznośny

brudny, wesoły, porządny,....

egzodeskryptywne

autodeskryptywne

NIE!



Liczby interesujące

Jest wiele liczb interesujących; w pewien sposób 
mających jakąś ciekawą własność. Na przykład

0 jest jedyną liczbą która pomnożona przez każdą 
inną daje wynik równy sobie

1 jest jedyną liczbą, która przy mnożeniu daje 
wynik taki, jak drugi argument

2 jest najmniejszą liczbą pierwszą

3 jest najmniejszą nieparzystą liczbą pierwszą

4 jest najmniejszą liczbą złożoną,.... itd 



Liczby interesujące

Liczb naturalnych jest nieskończenie wiele. Nie 
mogą być wszystkie interesujące, zatem istnieje 
najmniejsza liczba nieinteresująca, nie należąca 
do zbioru liczb interesujących. 



Liczby interesujące

Liczb naturalnych jest nieskończenie wiele. Nie 
mogą być wszystkie interesujące, zatem istnieje 
najmniejsza liczba nieinteresująca, nie należąca 
do zbioru liczb interesujących.

Ale ona z tego powodu jest bardzo interesująca! 



Liczby definiowalne

Liczby definiujemy na różne sposoby, na 
przykład liczbę 3 można zdefiniować, jako 

trzy

dwa plus jeden

najmniejsza nieparzysta liczba pierwsza

...

i wiele, wiele innych



Liczby definiowalne

Pewne kombinacje słów nie definiują żadnej 
liczby, na przykład

Dziś świeci słońce

akuku

liczba, której kwadrat jest mniejszy od 5. 



Liczby definiowalne

Rozważmy wszystkie zdania, które jednoznacznie 
definiują jakąś liczbę oraz utwórzmy zbiór tych 
liczb, które się da zdefiniować za pomocą co 
najwyżej tysiąca słów. 

Takich liczb (zdań) jest skończenie wiele. 

Zatem istnieje w tym zbiorze liczba największa. 

Zdefiniujmy liczbę o jeden większą od niej. 



Liczby definiowalne

Zdefiniowanie tej liczby zajęło nam mniej niż 
1000 słów. Więc ona w tym zbiorze się powinna 
znaleźć! A jej tam nie ma. :( 



Spór Protagorasa z Euathlosem

Protagoras uczył Euathlosa prawa. Umówili się, 
że Euathlos zapłaci mu za naukę, gdy wygra 
pierwszy proces. Po skończonej nauce Euathlos 
zmienił plany życiowe i został politykiem, nie 
zamierzając praktykować w zawodzie prawnika. 
Gdy Protagoras zażądał zapłaty, Euathlos 
odmówił, powołując się na umowę. 

Protagoras wytoczył mu proces…



Argument Protagorasa

Jeśli sąd orzeknie, że mam rację i Euathlos 
powinien zapłacić, to przyjmuję ten werdykt.

Jeśli jednak Euathlos wygra proces i sąd orzeknie 
inaczej, to będzie to jego pierwszy wygrany 
proces, więc mi powinien zapłacić, zgodnie  z 
umową. 



Argument Euathlosa

Jeśli sąd orzeknie, że mam rację to nie muszę 
płacić.

Jeśli jednak przegram proces, to zgodnie z 
umową nadal nie będę miał procesu wygranego, 
więc też niczego nie muszę płacić. Widocznie nie 
zostałem odpowiednio dobrze nauczony, jak 
wygrywać procesy.  



Co ważniejsze?

Wydaje się na pierwszy rzut oka, że 
rozstrzygnięcie zależy od zdecydowania, co 
ważniejsze: wyrok sądu czy umowa?



Okazuje się jednak, że obaj 
stosowali identyczny schemat:

Jeżeli wyrok sądu będzie dla mnie korzystny to 
będę go respektował, w przeciwnym wypadku 
odwołam się do umowy. 



Paradoks Kripkego. 
Mówią Jaś i Małgosia:

Małgosia:

Jaś: 

Większość z tego, co Jaś o mnie mówi jest kłamstwem. 

Małgosia jest kujonką
Małgosia jest brzydka
Wszystko, co mówi Małgosia o mnie jest prawdą

Wniosek: Małgosia nie jest kujonką i Małgosia jest ładna



Paradoksy w psychologii

Czy można badać mózg za pomocą mózgu? Czy 
mózg sam siebie może dobrze opisać? 
Czy i w jakim stopniu terapeuta może prowadzić 
terapię wchodząc w interakcję z pacjentem, 
angażując się emocjonalnie? 



Przyczyna powstawania 
paradoksów

Najczęstszą przyczyną jest pomieszanie pojęć 
metajęzyka z językiem. Definiujemy coś, co dotyczy 
samego procesu definiowania. 
Zanim do końca określimy, o co nam chodzi, już 
definiowane pojęcie ingeruje w samą definicję. 
Ingerencja ta może zawierać sprzeczność.



Jak unikać paradoksów? 

Musimy uważać, żeby w naszych wypowiedziach nie 
było wartościowania i odwoływania się do treści 
samej wypowiedzi - to jest w zasadzie jedyne 
niebezpieczeństwo. 



Zapętlenie pojęciowe podstawą 
dowodów dwóch fundamentalnych 

twierdzeń 

● Twierdzenia Goedla o niezupełności systemów 
aksjomatycznych arytmetyki
●Twierdzenia Turinga o nierozstrzygalności 
problemu stopu



Twierdzenie Goedla o niezupełności 

 Każdy niesprzeczny rozstrzygalny system formalny 
pierwszego rzędu, zawierający w sobie aksjomaty 
Peano, musi być niezupełny.



Twierdzenie Goedla o 
niedowodliwości niesprzeczności 

W ramach żadnego rozstrzygalnego systemu 
formalnego pierwszego rzędu zawierającego w 
sobie aksjomaty Peano nie da się dowieść 
niesprzeczności jego samego. Aby taki dowód 
przeprowadzić, niezbędny jest szerszy system, 
którego niesprzeczności w ramach niego samego 
również nie da się dowieść – i tak ad infinitum.



Twierdzenie Turinga 

Nie istnieje program, który by rozstrzygnął problem 
stopu. 

Czyli nie ma uniwersalnej metody pozwalającej 
określić w skończonym czasie, czy konkretny 
program dla konkretnych danych zatrzyma się, czy 
się zapętli. 



Co nam pozostaje?  

Zdrowy rozsądek!

              Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia.               



O czym nie można mówić...

... o tym należy milczeć.
              

Ludwig Wittgenstein                          
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