
Wykład 2 
Logika dla prawników 

 
Funkcje wypowiedzi 

Zdanie  
Analityczne i logiczne związki między 

zdaniami 
 
 



Zadania logiki prawniczej: 
 

Dostarczenie przydatnych wskazówek w dziedzinie języka 
prawnego i prawniczego, przede wszystkim zaś w 
dziedzinie języka ogólnego, pomocnych przy 
wypowiadaniu twierdzeo, rozstrzygnięd, pouczeo, 
krytyki, wydawaniu decyzji i jej uzasadnienia, itd. 

• a) Zalecenia i przestrogi dotyczące sztuki poprawnego 
wypowiadania się. 

• b) Wskazówki  i pouczenia dotyczące poprawnych 
sposobów rozumowania i argumentacji. 

• c) Wytyczne dotyczące wykładni prawa, rozumowao 
prawniczych oraz prawniczych toposów 
argumentacyjnych. 
 



Zalecenia i przestrogi dotyczące sztuki 
poprawnego wypowiadania się. 

 
1. Podstawowe wiadomości o języku. 

Semiotyka – ogólna teoria znaków, nauka o języku 
(znak; znaczenie; desygnat; konotacja; denotacja) 

• Syntaktyka (kategorie syntaktyczne; nazwa a zdanie) 

• Semantyka (reguły znaczeniowe) 

• Pragmatyka (pole pragmatyczne wypowiedzi; kontekst; 
sposób użycia wyrażenia) 

 



Syntaktyka 

Bada stosunki zachodzące pomiędzy znakami 
wewnątrz języka. 

- Znając reguły konstruowania wyrażeo możemy 
ocenid ich poprawnośd. 

- Reguły syntaktyczne mają charakter formalny, tzn. 
o poprawności możemy rozstrzygnąd bez 
znajomości znaczenia 

- Kategorie: nazwy, funktory, zdania 
(zdaniotwórcze, nazwotwórcze, funktorotwórcze) 



Semantyka 

Bada relację pomiędzy wyrażeniami a tym do 
czego się one odnoszą 

- Na gruncie każdego języka obowiązują 
określone reguły semantyczne. 

- Reguły semantyczne to inaczej reguły 
znaczeniowe, czyli reguły które wyznaczają 
sposoby posługiwania się znakami. 

- W przypadku języków naturalnych reguły 
semantyczne są dalekie od precyzji. 

 



Pragmatyka 

Bada relację pomiędzy wyrażeniami a ich 
użytkownikami 

- Nie istnieje jedno poprawne, ustalone raz na 
zawsze użycie języka do którego powinni 
stosowad się rozmówcy.  

- Znaczenie wypowiedzi uzależnione jest od 
intencji mówiącego (formy, w jakiej pragnie on 
zastosowad konkretne narzędzie), oraz kontekstu 
sytuacyjnego (pragmatycznego tła, czyli 
okoliczności, w których powstaje komunikat).  

 



Kontekst wypowiedzi 

• Gdybyśmy hasło "Polska dla Polaków" 
wykrzyczeli przed tłumem cudzoziemców, 
byłyby to nacjonalizm i ksenofobia. Jeśli 
będziemy je adresowad do kogoś, kto ma inny 
kolor skóry, to będzie to zwykły rasizm. 

 

dr Tomasz Piekot, adiunkt w Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  

 



Konotacja czy denotacja? 

• Konotacja – znaczenie słów 

• Denotacja – odniesienie słów do przedmiotów, 
osób, zdarzeo lub właściwości. 

 

Przykłady manipulacji znaczeniem: 

Straty uboczne – Śmierd cywili 

Wkroczenie – Inwazja 

Czym jest „interwencja humanitarna”? 



Wypowiedzi niejasne 

• Amfibolia – niefortunna konstrukcja 
gramatyczna (Zarząd ING gromadzi stale testy 
motywacyjne pracowników i ocenia ich 
przydatnośd) 

• Niedopowiedzenia – pominięcie pewnych 
istotnych składników (Teoria dywergencji Goxa 
opiera się na pewnych tezach) 

• Użycie niejednoznacznych terminów – (Nad 
osiedlem pojawiło się dużo żurawi) 



Wypowiedzi mętne 

• Wyrażenia obarczone notoryczną 
wieloznacznością (Liberalizm kooczy się na ogół 
totalną klęską) 

• Zwroty ubogie w treści opisowe (Dzieje Cesarstwa 
Rzymskiego wciąż oczekują na pogłębioną 
analizę) 

• Nieuchwytne metafory (Obecne prawo jest 
barometrem moralnym społeczeostwa) 

• Nadmierne niedopowiedzenia (w dawnych 
czasach ludziom żyło się lepiej) 

wypowiedzi mętne.doc


Funkcje semiotyczne wypowiedzi 
 

• Funkcja deskryptywna 

• Funkcja ekspresywna 

• Funkcja sugestywna 

• Funkcja performatywna 

 



Wartośd logiczna 

• Znaczenie zdania nazywamy sądem. Aby 
wypowiedź (zdanie) była prawdziwa musi 
najpierw coś znaczyd. Sąd jest zatem znaczeniem 
zdania, a zdanie jest jego formą. Wartośd logiczna 
przysługuje sądom o rzeczywistości, wtórnie 
wyrażającym je zdaniom, myślom, przekonaniom 
itp. 

• Ze względu na obiektywny charakter oraz łatwośd 
formalizacji będziemy mówili nie o sądach, ale o 
zdaniach. 

 



Badanie wartości logicznej zdania 

• Przypisanie prawdy cz fałszu określonemu 
twierdzeniu nazywamy jego materialną oceną. 
W codziennej praktyce argumentacyjnej nie 
posługujemy się wyraźnie sformułowanym 
kryterium oceny prawdziwości zdao. Badanie 
wartości logicznej zdao przybiera nierzadko 
postad wewnętrznej argumentacji, odpowiedzi 
na pytanie: Skąd wiadomo, że zdanie 
wyrażające pewien sąd o rzeczywistości jest 
prawdziwe? 



Zdanie 

• Zdania analityczne – o prawdziwości albo o 
fałszywości zdania dowiadujemy się wyłącznie 
na podstawie ich budowy i analizy wyrażeo w 
nich użytych. 

• Zdania syntetyczne – aby stwierdzid 
prawdziwośd albo fałszywośd zdania musimy 
odwoład się do rzeczywistości pozajęzykowej. 



Presupozycje 

• Presupozycją zdania A nazywamy sąd, który 
musi byd uznany za prawdziwy, aby można 
było zdanie A potraktowad jako sensowne. Nie 
popadając w zbędny radykalizm, za zdania 
prawdziwe  możemy uznad te zdania, których 
sensownie nie sposób zakwestionowad. 



Wynikanie analityczne 

• Zdanie Z2 wynika wówczas i tylko wówczas z 
zdania Z1, gdy z uwagi na samą tylko strukturę 
Z1 i Z2 oraz znaczenie występujących w nich 
wyrażeo, nie może byd tak, aby Z1 było 
prawdą, a Z2 było fałszem 

• Przykład:  

• Z1 - Marek jest bratem Pawła.  

• Z2 - Marek i Paweł mają wspólnych krewnych. 



Równoważnośd analityczna 

• Zdania tego rodzaju nie mogą nie zgadzad się 
pod względem prawdy i fałszu. Musimy uznad, 
opierając się na samej znajomości języka, że 
bądź oba głoszą coś prawdziwie, bądź oba 
głoszą coś fałszywie. 

• Przykład:  

• Z1 – Paweł jest stryjem Marcina. 

• Z2 – Marcin jest bratankiem Pawła. 



Sprzecznośd analityczna 

• Zdania Z1 i Z2 nie mogą na podstawie samego 
rozumienia terminów byd oba prawdziwe, ale 
mogą byd oba fałszywe -  Wykluczanie się 
(przeciwieostwo) 

 
• Zdania Z1 i Z2 nie mogą na podstawie samego 

rozumienia terminów byd oba fałszywe, ale mogą 
byd oba prawdziwe – Analityczne dopełnianie się 
(podprzeciwieostwo) 

• Sprzecznośd – zdania które zarazem się 
wykluczają i dopełniają. 
 



• Analityczne wykluczanie: 
• A. Brook Logan jest żoną Ridge'aForrestera. 
• B. Brook Logan jest panną. 
•   
• Analityczne dopełnianie: 
• A. Ridge Forrester ma dzieci z Brook Logan. 
• B. Rdge Forrester nie ma syna z Brook Logan. 

 
• Analityczna sprzecznośd: 
• A. Ridge Forrester jest synem Erica Forrestera. 
• B. Ridge Forrester nie jest synem Erica Forrestera. 

 



Wynikanie logiczne 
 

• Zdania B wynika logicznie ze zdania A zawsze i 
tylko, gdy schemat implikacyjny (zdanie lub zespół 
zdao dających się sprowadzid do postaci Jeśli A to 
B) jest prawem logiki. 

  Przykład: AB 
• A. Sędziowie wydają wyroki  wyłącznie w oparciu 

o  literę prawa albo odwołują się do innych 
systemów normatywnych. 

• B. Skoro sędziowie nie odwołują się do innych 
systemów normatywnych, to wydają wyroki  
wyłącznie w oparciu o  literę prawa. 



Równoważnośd logiczna 
 

• Zdania A i B są równoważne logicznie zawsze i 
tylko, gdy zdanie B wynika logicznie ze zdania 
A, oraz zdanie A wynika logicznie ze zdania B. 

Przykład:  

A   B, czyli AB oraz BA 

• A. Skoro jesteś studentem, to masz indeks. 

• B. Skoro nie masz indeksu, to nie jesteś 
studentem. 

 

 



Sprzecznośd logiczna 

• Zdania A i B są sprzeczne logicznie zawsze i 
tylko wtedy, gdy z negacji zdania A wynika 
logicznie zdanie B, oraz z negacji zdania B 
wynika logicznie zdania A. 

• Przykłąd: AB oraz BA 

• A. Dobre studia dają wiedzę lub uczą 
odpowiednich umiejętności. 

• B. Dobre studia nie uczą wiedzy i nie uczą 
umiejętności. 

 


