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Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 15+30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 4
Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Zbo+Z
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TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Elementarne pojęcia semiotyki logicznej. Budowa, rodzaje i własności wnioskowania, poprawność wnioskowania i błędy we wnioskowaniu. 

Wynikanie logiczne i zależności pokrewne. Klasyczny rachunek zdań. Logika pierwszego rzędu, teoria identyczności. Elementarne wiadomości o 
logikach nieklasycznych. Elementarne wiadomości z metalogiki. Definiowanie, poprawność definicji i błędy w definicjach.  Pluralizm typów wiedzy, 

typy nauk i ich specyfika.

Student umie rozwiązywać proste zadania w zakresie klasycznego rachunku logicznego.
Student umie rozpoznawać, nazywać i charakteryzować podstawowe błędy logiczne.

W kategorii kompetencji społecznych

Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji.

Student zna podstawowe typy wyrażeń, elementarne typy czynności wiedzotwórczych oraz 
główne sposoby uzasadniania twierdzeń i rozumie ich specyfikę.

Student zna typy nauk, rozumie ich metodologiczną specyfikę i wzajemne związki.
W kategorii umiejętności

Student potrafi analizować proste rozumowania, ustalając ich strukturę i oceniając 
poprawność

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Elementarna znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

Zapoznanie studenta z głównymi pojęciami, problemami i osiągnięciami logiki.
Zapoznanie studenta z klasycznym rachunkiem logicznym.

Wykształcenie u studenta umiejętności rozwiązywania typowych zadań z logiki.
Uczulenie studenta na problematykę poprawności logicznej i błędu logicznego.

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu LOGIKA
wykład + ćwiczenia

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada 
wymaganej wiedzy na 

temat wnioskowania lub 
definicji. Student nie ma 

elementarnej wiedzy 
typach nauk.

Student opanował materiał 
dotyczący budowy, 

własności, rodzajów i 
poprawności wnioskowania 
oraz definicji. Student ma 
ogólne pojęcie o typach 

nauk.

Wiedza studenta obejmuje całość 
przedstawionego materiału, ale 
może mieć braki w nieistotnych 

szczegółach.

Student ma ugruntowaną i 
uporządkowaną wiedzę, 

obejmującą całość 
przedstawionego 

materiału, i potrafi 
swobodnie korzystać z tej 

wiedzy w sytuacjach 
problemowych.

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
analizować wnioskowań 
lub rozpoznawać błędów 

logicznych lub też nie 
potrafi, nawet z pomocą 

nauczyciela, rozwiązywać 
najprostszych zadań z 

logiki formalnej.

Student potrafi ustalać 
rodzaj i strukturę 

najprostszych wnioskowań, 
rozpoznawać i omawiać 

błędy logiczne, 
rozwiązywać z pomocą 
nauczyciela najprostsze 

zadania z logiki formalnej.

Student potrafi ustalać rodzaj i 
strukturę prostych wnioskowań, 
rozpoznawać i omawiać błędy 
logiczne, a także samodzielnie 

rozwiązywać proste zadania z logiki 
formalnej.

Student potrafi ustalać 
rodzaj i strukturę typowych 
wnioskowań, dyskutować 

ich poprawność, 
rozpoznawać i omawiać 

błędy logiczne oraz 
znajdować własne 

przykłady takich błędów. 
Potrafi samodzielnie 
rozwiązywać typowe 

zadania logiki formalnej.

Kompetencje społeczne
Student nie angażuje się w 

proces kształcenia.
Student angażuje się w 

proces kształcenia.
Student angażuje się w proces 

kształcenia.
Student wzorowo angażuje 
się w proces kształcenia.

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne 
lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

Ćwiczenia:
2 kolokwia z przerobionego materiału, zapowiedzianych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (50% oceny).

Bieżąca znajomość materiału stanowiącego przedmiot wykładu (30% oceny).
Obecność i aktywność na zajęciach (20% oceny).

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

Obecność na wykładach (100% oceny).

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład: tradycyjny wykład z elementami metody problemowej i dyskusji. Ćwiczenia: analiza tekstu oraz wspólne rozwiązywanie zadań, dyskusja.
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Lublin, 8.06.2012 r. dr Bożena Czernecka-Rej
miejsce, data

D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic , Oxford 2003.
L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości , Lublin 1991.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa (wiele wydań).

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

zostanie podana na zajęciach
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

K. Ajdukiewicz, Zarys logiki , Warszawa 1955.
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna , Warszawa 1965.

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

SUMA GODZIN: 120

przygotowanie się do zajęć, w tym samodzielne rozwiązywanie zadań 45
bezpośrednie przygotowanie się do egzaminu 30

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
godziny kontaktowe z nauczycielem 45

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA


