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Wymagania wstępne: 

Student powinien znać pojęcia i systemy pedagogiczne, umieć scharakteryzować pedagogikę 

jako naukę, a zwłaszcza powinien znać warsztat metodologiczny pedagogiki i umieć go 

stosować w praktyce badawczej. Powinien mieć elementarne wiadomości z matematyki i 
posiadać umiejętność posługiwania się komputerem. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Logika jest nauką o poznaniu naukowym, zmierza do wyjaśnienia zjawiska nauki jako typu 

działalności ludzkiej podporządkowanej celom poznawczym. Refleksja logiczna dotyczy 

zarówno czynności składających się na badania naukowe jak i wytworów tych czynności – 

teorii naukowych. Logika dostarcza narzędzi sprawnego myślenia, uczy jasnego formułowania 

myśli, wykorzystania języka formalnego oraz znajomości praw, którymi kieruje się człowiek w 

procesie rozumowania i na mocy których poprzez szerokie wykorzystanie języka formalnego 

umożliwia informatykom ujmowanie i przetwarzanie informacji. 

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności niezawodnego rozumowania, 

posługiwania się aparatem pojęciowym logiki w samodzielnym analizowaniu tekstów 

naukowych, przygotowanie do krytycznej oceny poglądów naukowych i argumentów je 

uzasadniających, zdobycie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem, definiowania 

i klasyfikowania. Wyposażenie studenta w powyższą wiedzę i umiejętności wpłynie na 

podniesienie kultury logicznej studentów i społeczeństwa. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  
 

K_W05 

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji 

pedagogiki oraz dziedzin nauki z nią związanych, obejmująca terminologię, teorie i 

metodykę. 

Student zna podstawowy aparat pojęciowy logiki, w tym używany w literaturze 

pedagogicznej. Ma uporządkowaną i pogłębiona wiedzę o rozumowaniach, definicji i 
klasyfikacji. 

Umiejętności  
 

K_U04 
Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i 

na piśmie, posiada umiejętności konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych 

uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki jak i innych 

dyscyplin naukowych. Potrafi rozwiązywać zadania z aparatem formalno-logicznym. 

 



Kompetencje społeczne:  

K_K01 Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

Metody kształcenia: 

Wykład informacyjny. 
Ćwiczenia - Kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych, np. rozumowania, analizy 

tekstu naukowego. 

Dyskusja: seminaryjna 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy W05 oraz umiejętności U04 będą ocenione przy pomocy 
testu sprawdzającego wiedze i umiejętność operowania nią jako: 

1. Dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku testu w granicach 51-59%, ocena 

dostateczny (3.0) 

2. Więcej niż dostateczne- 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5) 

3.Dobre – 70-79%, ocena dobry (4,0) 

4.Więcej niż dobre- 80-89%, ocena dobry plus (4,5) 

5.Bardzo dobre- 90-100%, ocena bardzo dobry (5,0) 

Treści: 

Wykłady: 1.Charakterystyka logiki jako nauki: zakres logiki współczesnej oraz przedmiot jej 
badań, elementarne informacje historyczne. Semiotyka i jej działy, podstawowe informacje o 

rodzajach i stopniach języka. Kategorie syntaktyczne i ich logiczne własności. 

2. Pojęcia formalno-logiczne: prawda i forma logiczna, wynikanie logiczne. 

Tradycyjny rachunek zdań i metody jego budowania: zero-jedynkowa, aksjomatyczna, 

założeniowa. Wprowadzenie metody zero-jedynkowej i podanie wybranych tautologii np. 

dotyczących wnioskowania i charakteryzujących stosunek sprzeczności. 

3. Metoda aksjomatyczna budowania rachunku zdań. Jej terminologia, właściwości i 

etapy postępowania. Specyfika systemu aksjomatycznego na przykładzie implikacyjno- 

negacyjnego Jana Łukasiewicza. Rozumowania i inne sposoby uzasadniania twierdzeń. 

 

Ćwiczenia:1. Uzasadnienie przydatności wiedzy logicznej w zdobywaniu wiedzy i 

porozumiewaniu się z ludźmi. Dyskusja. 

2.Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania w wypowiedziach językowych kategorii 

syntaktycznych przy pomocy metody sprawdzania spójności syntaktycznej wypowiedzi 

opracowanej przez Kazimierza Ajdukiewicza. Ocena logicznej poprawności wypowiedzi w 

języku naturalnym przy pomocy wiadomości uzyskanych z tekstu Jana Gregorowicza i 

podręczników. 

3. Funktory prawdziwościowe, logiczne własności zdań budowanych przy ich 

pomocy, przekształcanie ich w formy logiczne. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się 

metodą zero-jedynkową. 

4. Samodzielne budowanie przykładów rozumowań i sprawdzanie zachodzących w 

nich związków logicznych (wynikania logicznego, sprzeczności). Uczenie się wnioskowania 

dedukcyjnego w oparciu o odpowiednie prawa logiczne w logice tradycyjnej. 

5. Dowodzenie wybranych twierdzeń metodą aksjomatyczną. Ćwiczenie w 

posługiwaniu się regułami inferencyjnymi. Budowanie strukturalnych definicji terminów 

wtórnych wykorzystywanych w stosowaniu reguły zastępowania. Próby budowania definicji 

równościowych – sprawozdawczych na przykładzie wybranych terminów pedagogicznych. 

Rozpoznawanie innych rodzajów definicji. 

6. Próba analizy przykładów definicji pojęć pedagogicznych (budowa, zadania i 

poprawność logiczno- formalna oraz materialna).Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania 

stosunków między zakresami nazw niepustych dla ułatwienia rozróżniania błędów definicji i 

klasyfikacji. Ćwiczenie umiejętności dokonywania poprawnej klasyfikacji i odróżniania 

podziału logicznego od partycji. Sposoby uzasadniania twierdzeń w pedagogice. 
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System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

 przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego 
przedmiotu 

 przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1- 

3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu 
studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

 przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 
pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 
konwersatorium 

 przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 

przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

 przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta 

do realizacji i zaliczenia praktyk 

 


