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1. Narysuj na odcinku i nazwij stosunki między zakresami następujących nazw: 

a) Volkswagen, czarny samochód 

b) stowarzyszenie, prezes stowarzyszenia 

c) nazwa prosta, nie-nazwa konkretna 

2. Wskaż , w którym z poniższych zdań dopuszczono się hipostazy. Uzasadnij krótko swoją odpowiedź. 

a. Pani premier spotka się ze strajkującymi górnikami 

b. Przeciętnego Polaka oburza rozrzutność polityków.  

c. Od dawna marzę o wakacjach nad morzem. 

3. Sprawdź, czy ze zdania A wynika logicznie zdanie B (sprowadź do postaci funkcji logicznej i sprawdź 

tautologiczność funkcji przy użyciu metody dowodu nie wprost). 

A. Prawo można uznać za uzasadnione tylko wtedy, gdy wyraża wolę większości albo chroni wspólne dobro. 

B. Jeśli prawo nie chroni żadnego wspólnego dobra, a jednocześnie nie wyraża woli większości, to nie można go 

uznać za uzasadnione. 

 

4. Nadaj poniższe definicji stylizację słownikową. Następnie oceń, czy jest ona poprawna i uzasadnij krótko swoją 

odpowiedź. 

Słowo „polityk” oznacza mężczyznę, który angażuje się w działalność polityczną. 

 

5. Stosując dwa różne wnioskowania prawnicze, wyprowadź dwie normy z normy uprawniającej studentów ze 

średnią ocen powyżej 4,5 do pobierania stypendium naukowego. Uzasadnij każdą ze swoich propozycji. 

 

6. Wskaż, jakiego rodzaju argument został użyty poniżej i oceń jego poprawność. Uzasadnij obie części swojej 

odpowiedzi. 

Trybunał słusznie uznał legalność uboju rytualnego w wykonaniu wyznawców judaizmu i islamu. Mimo wątpliwości 

związanych z cierpieniem zwierząt, zasługuje na akceptację jako element tradycji religijnej tych mniejszości. Jednak z 

paleniem marihuany przez wyznawców rastafarianizmu – chociaż jest to jeden z ich rytuałów religijnych – sprawa jest 

inna. O ile islam czy judaizm to wielowiekowe tradycje religijne, do tego oficjalnie uznawane przez nasze państwo, to 

ruch rastafari ani nie jest tak wiekowy, ani też nie należy do oficjalnie zarejestrowanych związków wyznaniowych. 

Uważam zatem, że zakaz palenia marihuany w odniesieniu do tej grupy nie powinien zostać zniesiony. 

 

7. Odpowiedz na poniższe twierdzenie w sposób, który naruszałby zasadę swobody wypowiedzi lub uczciwości 

wobec stanowiska rozmówcy. Uzasadnij krótko swoją propozycję i wskaż, którą z reguł ona narusza. 

Niezależnie od naszej niezgody na terroryzm, uważam, że nie powinniśmy akceptować satyry w takiej formie, która 

obraża innych, jak robi to regularnie francuski tygodnik Charlie Hebdo. 


