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Wykład przygotowany na podstawie

I Adam Grobler, Metodologia nauk, Aureus/Znak, Kraków
2006.

I Michał Heller, Filozofia nauki, Copernicus Center Press,
Kraków 2016.
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Indukcjonizm

I Indukcjonizm jest pewnym poglądem na naturę nauki.
I Poglądem, zgodnie z którym właściwą metodą naukową

jest metoda indukcyjna.
I Indukcjonizm podkreśla (słusznie!) rolę świadectw

empirycznych w formułowaniu hipotez i teorii
naukowych.

I Racjonalność uczonego zostaje na gruncie indukcjonizmu
powiązana z wiernością empirii.

I Pogląd ten wywodzi się od Arystotelesa.
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Indukcjonizm

I Model indukcyjno-dedukcyjny Arystotelesa był
akceptowany i stosowany przez myślicieli
średniowiecznych.

I Nowożytną wersję indukcyjnego modelu procedury
naukowej sformułował F. Bacon.

I Jemu też przypisuje się dzisiaj (nie całkiem słusznie) ideę
indukcji eliminacyjnej oraz eksperymentu krzyżowego.

I W XIX wieku idee Bacona (lub przypisywane Baconowi)
ponownie ożywił i upowszechnił J. S. Mill.
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Problem indukcji

I Hume jako pierwszy podważa ten paradygmat: Nauki
empiryczne stosują rozumowania indukcyjne, które są
rozumowaniami zawodnymi.

I Czy takie rozumowania są w ogóle prawomocne?
I Czy możemy je przyjąć i na jakiej podstawie?
I Jaki status poznawczy mają wnioski indukcyjne?
I Skąd bierze się pojęcie przyczyny?
I Skąd wiemy, że w świecie działa przyczynowość?
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Problem indukcji

I Bacon i Mill, zdając sobie sprawę z zawodności
rozumowań indukcyjnych, usiłowali zaproponować
indukcyjny model procedury naukowej, który prowadzi
do wniosków pewnych.

I Chodziło więc o „przerobienie” indukcji na modłę
dedukcji.

I Wiadomo, że samo odróżnienie indukcji enumeracyjnej od
indukcji eliminacyjnej (modele Bacona i Milla) nie
wystarczy, aby uzyskać metodę naukową prowadzącą
zawsze do pewnych wyników.
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Rozwiązania problemu indukcji

I Rozwiązania negatywne:
I rozwiązanie naturalistyczne (Hume)
I rozwiązanie pragmatyczne (James)

I Rozwiązania pozytywne:
I apriorystyczne (Kant)
I aposteriorystyczne (Mill)
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Rozwiązania: Hume/James

I Rozwiązanie naturalistyczne Hume’a: posługiwanie się
indukcją leży w naszej naturze.

I Rozwiązanie pragmatyczne Jamesa: metoda indukcyjna
działa i to stanowi jej najlepsze uzasadnienie.

8 / 49



Rozwiązania: Mill/Kant

I Apriorystyczne Kanta: pojęcie przyczyny jest aprioryczną
kategorią intelektu (indukcja działa dlatego, że przedmiot
dostosowuje się do podmiotu)

I Rozwiązanie Milla (aposteriorystyczne): Zasada
przyczynowości jest szczególnym przypadkiem zasady
jednostajności przyrody, zgodnie z którą w przyrodzie
działają jakieś prawa.
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Rozwiązania

I Żadne z podanych rozwiązań problemu indukcji nie jest
zadowalające.

I Pozostają do rozwiązania:
I problem ograniczonej różnorodności świata – jeśli

zakładamy, że do skończonej ilości danych wyjściowych
pasować będzie tylko jedna hipoteza, to zakładamy zasadę
ograniczonej różnorodności świata

I problem jednostajności przyrody: założenie, że w
przyrodzie w ogóle występują jakieś prawidłowości.
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Rozwiązania

I Rozwiązania negatywne (naturalistyczne Hume’a i
pragmatyczne Jamesa) mają tę zasadniczą wadę, że nie
wyjaśniają, dlaczego stosowanie procedur indukcyjnych
wydaje się nam racjonalne.

I Dlaczego, w myśl naturalistycznego rozwiązania Hume’a,
świat zachowuje się tak, jakby zdarzenia były powiązane ze
sobą przyczynowo?

I Dlaczego dobrze jest być wyposażonym w ten rodzaj
instynktu, który sprawia, że doświadczenia wytwarzają w
nas nawyk kojarzenia faktów na zasadzie oddziaływań
przyczynowych?

I Dlaczego, w myśl pragmatycznego rozwiązania Jamesa,
procedury indukcyjne są skuteczne?
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Rozwiązania

I Rozwiązanie Kanta jest niedopuszczalne dla
zdecydowanych empirystów

I Rozwiązanie Kanta jest mocno zakorzenione w jego
epistemologii.

I Z kolei rozwiązanie Milla cechuje pewna „naiwność
filozoficzna”.

I Nawet jeśli przyjmiemy, że przyroda jest jednostajna,
musimy sobie jakoś poradzić z np. założeniem o
ograniczonej różnorodności świata.

I Zastosowanie kanonów Milla wymaga np. wyodrębnienia
wszystkich czynników, które w konkretnym przypadku
oddziaływań przyczynowo-skutkowych są istotne.
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Rozwiązania

I Jeszcze w XIX wieku dyskusja dot. zasady indukcji
(stosowania technik indukcyjnych) związana była ściśle z
dyskusją dot. pojęcia przyczynowości.

I XX-wieczna filozofia nauki podejmowała ten problem na
nowo skupiając się na probabilistycznym wymiarze nauki
(nie ma nic pewnego).

I Zaproponowano trzy istotne próby rozwiązania
problemu indukcji:

I probabilizm,
I falsyfikacjonizm,
I abdukcjonizm.
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Probabilizm

I Probabilizm stanowi poniekąd kontynuację
indukcjonizmu, ale kontynuację bardziej wyrafinowaną.

I Za indukcjonizmem Milla kryje się przekonanie, że można
zaproponować taką metodę naukową opartą na
procedurach indukcyjnych, która prowadzić będzie do
wyników pewnych.

I Taka metoda naukowa pozwalałaby więc na formułowanie
pewnych (prawdziwych) hipotez ogólnych na podstawie
dostępnych świadectw empirycznych.
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Probabilizm
I Jednakże liczba świadectw empirycznych, jakie mogą

zgromadzić ludzie, jest zawsze skończona, a hipotezy
ogólne dotyczą na ogół nieskończonej liczby
przypadków.

I Wydaje się więc, że świadectwa empiryczne nie mogą
gwarantować prawdziwości hipotez ogólnych
(uniwersalnych) z całkowitą pewnością, mogą je co
najwyżej uprawdopodabniać.

I Dziś przyjmuje się, że relacja między świadectwami (albo
zdaniami, które je opisują) polega raczej na
uprawdopodabnianiu właśnie, nie na gwarantowaniu
czegoś z absolutną pewnością.

I � XX-wieczny program probabilizmu zmierza więc do
wykazania, w jaki sposób świadectwa empiryczne
skłaniają nas do przyjęcia pewnych hipotez a odrzucenia
innych.
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Probabilizm
Słaby justyfikacjonizm

I Świadectwo empiryczne przynajmniej częściowo
uzasadnia wybór hipotez.

I Imre Lakatos: słaby justyfikacjonizm
1. żadna hipoteza nie jest wyczerpująco uzasadniona,
2. może być lepiej lub gorzej potwierdzona przez świadectwo.
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Probabilizm

I Jest zatem jasne, że świadectwa empiryczne potwierdzają
pewne hipotezy w większym stopniu niż inne –
potwierdzenie jest stopniowalne.

I Pytanie brzmi: jak mierzyć stopień potwierdzenia hipotezy?
I Na gruncie probabilizmu stopień potwierdzenia hipotezy

jest eksplikowany przez pojęcie prawdopodobieństwa.
I Dokładniej, stopień potwierdzenia hipotezy przez dane

świadectwa empiryczne utożsamia się z
prawdopodobieństwem prawdziwości hipotezy ze
względu na te świadectwa (w grę wchodzi więc
prawdopodobieństwo warunkowe).
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Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo klasyczne

P(A) =
A
Ω

I Ω – zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych (jednakowo
prawdopodobych)

I A – zdarzenie losowe

Prawdopodobieństwo warunkowe

P(A|B) =
P(A ∩ B)

P(B)

Teraz możemy pytać o prawdopodobieństwo hipotezy z uwagi na
świadectwo empiryczne P(H|E).
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Przykład 1

Mam zasłonięte oczy i rzucam kostką do gry. Jakie jest
prawdopodobieństwo że wypadła parzysta liczba oczek?
Ω = { , , , , , }
A = { , , }

P(A) =
3
6

=
1
2
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Przykład 2

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadła parzysta liczba
oczek (zdarzenie A) pod warunkiem, że wiem, że liczba oczek,
która wypadła jest mniejsza od 6 (zdarzenie B)?
Ω = { , , , , , } |Ω| = 6
A = { , , }
B = { , , , , } |B| = 5
P(B) = |Ω|

|B| = 5
6

A ∩ B = { , } |A ∩ B| = 2
P(A ∩ B) = |A∩B|

|Ω| = 2
6

P(A|B) =
P(A ∩ B)

P(B)
=

2
6
5
6

=
2
5
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Probabilizm
Prawdopodobieństwo warunkowe wyraża stopień potwierdzenia hipotezy [Grobler,
s. 34–35]

1. Za pomocą prawdopodobieństwa warunkowego można
zdefiniować relacje między zdaniami (z których jedno
wyraża hipotezę a drugie świadectwo).

2. Za pomocą pojęcia prawdopodobieństwa można należycie
określić stopień racjonalnego przekonania o prawdziwości
hipotezy.
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Prawdopodobieństwo warunkowe wyraża stopień
potwierdzenia hipotezy [Grobler, s. 34]

1. Za pomocą prawdopodobieństwa warunkowego można
zdefiniować relacje między zdaniami (z których jedno
wyraża hipotezę a drugie świadectwo).

I P(H|E) = 1: jeżeli E jest zdaniem prawdziwym, to P(H) = 1,
czyli H jest pewne (prawdziwe).

I P(H|E) = 1 jest praktycznie równoważne implikacji E→ H
I P(H|E) = 0: jeżeli E jest zdaniem prawdziwym, to P(H) = 0,

czyli H jest niemożliwe (fałszywe). [E→ ¬H]
I P(H|E) = r, 0 < r < 1: E „częściowo implikuje” H (E nie

przesądza o wartości logicznej H; im większe r, tym
bardziej prawdopodobne, że H jest prawdziwe.)
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Prawdopodobieństwo warunkowe wyraża stopień
potwierdzenia hipotezy [Grobler, s. 34–35]

2. Za pomocą pojęcia prawdopodobieństwa można należycie
określić stopień racjonalnego przekonania o prawdziwości
hipotezy.

I Stopień przekonania o prawdziwości hipotezy H można
mierzyć skłonnością do przyjęcia zakładu na temat jej
prawdziwości.

I Wówczas stopień przekonania o prawdziwości hipotezy to
najwyższy iloraz zakładu, przy którym gracz przyjmie
zakład.
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Stopień racjonalnego przekonania
Iloraz zakładu

I Niech s1 i s2 oznaczają stawki w zakładzie zawartym
między dwiema osobami.

I Iloraz s1
s1+s2

nazywamy ilorazem zakładu dla pierwszego
gracza.

I Stopień przekonania gracza o tym, że wygra, jest równy
najwyższemu ilorazowi zakładu, który gracz jest skłonny
zaakceptować.
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Stopień racjonalnego przekonania
Iloraz zakładu

Przykład

I Jestem dość mocno przekonany, że jutro będzie równie
słoneczna pogoda, jak dziś.

I Byłbym skłonny postawić 9 : 1, że tak będzie.
I Iloraz zakładu to w tym przypadku 9

(9+1) .

I Mój stopień przekonania o tym, że p, to najwyższy iloraz
zakładu, przy którym jestem skłonny postawić na p.
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Stopień racjonalnego przekonania
Jakie warunki muszą być spełnione, aby stopień przekonania był racjonalny?

I Chodzi o warunki, które uregulują
I racjonalność wyjściowego układu przekonań podmiotu,
I reguły modyfikowania przekonań w miarę pozyskiwania

nowych świadectw.
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Stopień racjonalnego przekonania
Wyjściowy układ przekonań

I Rozważmy przykład: gracz obstawia jednocześnie 9 : 1, że
jutro będzie ładna pogoda oraz 2 : 8, że jutro będzie
ulewny deszcz.

I Wówczas w każdej możliwej sytuacji gracz traci.
I Pogoda: gracz wygrywa 1 ale traci 2.
I Deszcz: gracz wygrywa 8 ale traci 9.

I Taki układ stopni przekonań nie jest racjonalny.
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Stopień racjonalnego przekonania
Iloraz zakładu

I Racjonalny podmiot przekonań nie może przyjmować
pewnych układów przekonań (nie chodzi o konkretne
przekonania, ale o ich układy).

I Układ przekonań gracza (mierzony ilorazem zakładów)
jest racjonalny wtw spełnia on

aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa:

(i) P(Z) + P(¬Z) = 1
(ii) P(Z ∨ S) = P(Z ∧ ¬S) + P(¬Z ∧ S) + P(Z ∧ S)

gdzie Z i S opisują zdarzenia niezależne.
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Problem

I Jak opisać zmieniające się prawdopodobieństwo w
zależności od zmieniających się świadectw empirycznych?
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Bayesianizm
Thomas Bayes (1702–1761)

Źródło: Creative Commons
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Bayesianizm
Thomas Bayes (1702–1761)

I Bayesianizm skupia się na opisie mechanizmu
modyfikowania prawdopodobieństwa hipotezy pod
wpływem świadectw empirycznych.

I Mechanizm ten polega na systematycznym stosowaniu

� twierdzenia Bayesa:

P(H|E) =
P(E|H) · P(H)

P(E)

gdzie

P(E) = P(E|H) · P(H) + P(E|¬H) · P(¬H)
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Bayesianizm

I W myśl tej koncepcji racjonalny uczony określa na wyjściu
prawdopodobieństwo w sposób dowolny (byle zgodny z
aksjomatami rachunku prawdopodobieństwa).

I Następnie pod wpływem każdego świadectwa
empirycznego modyfikuje swój rozkład
prawdopodobieństwa zgodnie z twierdzeniem Bayesa.

I Regułę postępowania, zgodnie z którą racjonalny uczony
modyfikuje rozkład prawdopodobieństwa w opisany
sposób nazywa się regułą warunkowania (conditionalisation
rule).
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Przykład [Grobler, s. 46–47]

I Przychodzę po raz pierwszy do klubu szachowego,
w którym nikogo nie znam.

I Wiem tylko, że wśród graczy są mistrzowie i gracze na
moim poziomie.

I Siadam do gry z przeciwnikiem. Chcę empirycznie ustalić,
do której z kategorii graczy on należy.

I Zakładam, że w przypadku przeciwnika równorzędnego
mam 25% szans na zwycięstwo i 50% na remis.

I Grając z mistrzem mam 5% szans na zwycięstwo i 30% na
remis.

I Zakładam, że prawdopodobieństwo hipotezy, że moim
przeciwnikiem jest mistrz wynosi 20% (założenie zupełnie
dowolne).
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Przykład

I Pierwszą partię przegrałem.
I Prawdopodobieństwo porażki, przy założeniu, że grałem z

mistrzem, wynosi 65%
I Do licznika wzoru Bayesa wstawiam więc:

65% · 20% = 13%
I Prawdopodobieństwo porażki przy założeniu, że grałem z

równym sobie wynosi 25%.
I Do mianownika wędruje: 65% · 20% + 25% · 80% = 33%

P(H|E) =
0, 13
0, 33

= 0, 3939 = ok. 40%
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Przykład
I Otrzymuję nowe prawdopodobieństwo, że grałem z

mistrzem – 40%
I Drugą partię znowu przegrywam.
I Licznik: 65% · 40% (nowe prawdopodobieństwo, że gram z

mistrzem)
I Mianownik: 65% · 40% + 25% · 60% = 41%

P(H|E) =
0, 26
0, 41

= 0, 634 = ok. 63%

I A zatem prawdopodobieństwo mojej hipotezy wzrasta do
65%

I Gdybym zremisował, to prawdopodobieństwo hipotezy,
że gram z mistrzem wynosiłoby około 28,6%.

30% · 40%
30% · 40% + 50% · 60%
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Bayesianizm: zalety

I � Bayesianizm zachowuje ważne intuicje dotyczące
relacji między świadectwem a hipotezą:

I mniej prawdopodobne świadectwa silniej potwierdzają
hipotezę;

I świadectwa przemawiają na rzecz przekonań, na gruncie
których stają się bardziej prawdopodobne;

I aby potwierdzić hipotezę o bardzo małym
prawdopodobieństwie potrzebne są bardzo silne
świadectwa
(reguła warunkowania nie zmusza nas do radykalnej
zmiany przekonań).
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Bayesianizm: zalety

I Bayesianizm rozwiązuje problem wyjściowego rozkładu
prawdopodobieństwa.

I Aby oszacować prawdopodobieństwo warunkowe trzeba
przyjąć jakieś prawdopodobieństwa wyjściowe
(bezwarunkowe).

I Można wykazać, że różnice w ocenie
prawdopodobieństwa po wielokrotnym zastosowaniu
twierdzenia Bayesa do różnych wyjściowych rozkładów
prawdopodobieństwa maleją do zera, gdy liczba
zastosowań twierdzenia rośnie do nieskończoności.

I Różni badacze mogą więc przyjąć na starcie różne układy
wyjściowego prawdopodobieństwa, i otrzymają oni różne
wyniki po jednokrotnym zastosowaniu twierdzenia Bayesa.

I Różnice te będą się zmniejszać w miarę napływu świadectw
empirycznych i kolejnych zastosowań twierdzenia.
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Bayesianizm: wady

I Nie wszystkie hipotezy przyjęte przez danego badacza
podlegają zmianom (wątpieniu).

I Nie wszystkie świadectwa empiryczne są istotne, ich
wybór zależy od wcześniejszych hipotez.
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Bayesianizm: wady

I Nie wszystkie hipotezy przyjęte przez danego badacza
podlegają zmianom (wątpieniu).

Przykład z rzetelną monetą.
Badacz zakłada, że moneta jest rzetelna, tj. P(H) = 1, oraz że
prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki/orła jest takie, jak
prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki/orła pod warunkiem,
że moneta jest rzetelna. Wówczas jednak P(H|E) = P(H) = 1
(nawet jeśli E to świadectwo polegające na wyrzuceniu reszki
10 razy z rzędu).

I Przykład ten pokazuje, że w niektórych przypadkach wielokrotne
stosowanie reguły warunkowania nie rozwiązuje problemu
wyjściowego rozkładu prawdopodobieństw.
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Bayesianizm: wady
I Nie wszystkie świadectwa empiryczne są istotne, ich

wybór zależy od wcześniejszych hipotez.

Paradoks Jacka Placka [Grobler, s. 48]
Przypuśćmy, że wybieramy się z Krakowa do Warszawy i nie chcemy po
drodze tankować. Przyjmijmy, że dla samochodu startującego z pełnym
bakiem prawdopodobieństwo dotarcia do celu wynosi 70%, a dojechania
przynajmniej do Grójca 90%.
Czy minąwszy Grójec można nam na mocy reguły warunkowania wnosić, że
prawdopodobieństwo sukcesu wzrosło do 7

9 ?

I To rozumowanie warunkowane byłoby wyłącznie statystycznie.
I Wiemy jednak, że to czy dojadę do Krakowa zależy od wielu innych

czynników bardziej życiowych: ilości paliwa w baku czy choćby
warunków drogowych.

I Ustalenie wyjściowego rozkładu prawdopodobieństwa i ocena
istotności świadectw wymagają odwołania do doświadczenia
i zastosowania technik indukcyjnych, które program bayesianizmu
miał uprawomocnić. Mamy regres w nieskończoność lub błędne koło.
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Trudności probabilizmu

I Bayesianizm nie daje podstaw do porównawczej oceny
różnych hipotez, które równie dobrze wyjaśniają jakieś
zjawiska

I np. świadectwa polegające na tym, że ciężkie ciała spadają
w dół w równym stopniu potwierdzają prawo ciążenia
Newtona, co naczelną zasadę fizyki Arystotelesa (ciała
ciężkie – zbudowane z elementów wody i ziemi – poruszają
się naturalnym ruchem w dół – do środka wszechświata).

I Bayesianizm niedostatecznie podkreśla rolę negatywnych
wyników doświadczeń.

I Bayesianizm kładzie nacisk na pozytywną relację między
świadectwami empirycznymi a hipotezami.

I Na gruncie bayesianizmu konkurencja hipotez może
polegać na porównaniu ich prawdopodobieństwa, a to za
mało.
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Paradoksy potwierdzania

I Potwierdzanie jest centralną kategorią probabilizmu.
I Jest jednak kategorią kłopotliwą, na co wskazują

paradoksy:
I Paradoks kruków
I Paradoks „zielbieskości”
I Paradoks przechodniości i paradoks sylogizmu

probabilistycznego
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Paradoksy potwierdzania

I Paradoks kruków
I H1: wszystkie kruki są czarne.
I Każda obserwacja czarnego kruka potwierdza H1.
I Logicznie równoważną do H1 jest H2: wszystkie nie-czarne

przedmioty są nie-krukami.
I H2 jest potwierdzona przez obserwację nieczarnego

nie-kruka (np. białego buta).
I Wówczas jednak obserwacja białego buta potwierdza

również H1.
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Paradoksy potwierdzania

I Paradoks „zielbieskości”
I Każda obserwacja potwierdzająca hipotezę „Wszystkie

szmaragdy są zielone” potwierdza zarazem hipotezę
„Wszystkie szmaragdy są zielbieskie”.

I „Zielbieskie” – „zielone do chwili t, a niebieskie potem”
(gdzie t jest jakąś ustaloną chwilą w przyszłości, np. w roku
2050.)

I Dokonując uogólnień indukcyjnych, musimy dokonać
wyboru tych elementów obserwowalnej sytuacji, które
będziemy rzutować na niezaobserwowane przypadki
(niejednoznaczność projekcji).
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Paradoksy potwierdzania
Paradoks sylogizmu probabilistycznego

I Sylogizm probabilistyczny: Jeśli A wysoce potwierdza B i B
wysoce potwierdza C należałoby przypuszczać, że A
wysoce potwierdza C.

jeżeli P(C|B) ≈ 1, i P(B|A) ≈ 1 to P(C|A) ≈ 1

I Tymczasem: Jeśli A wysoce potwierdza B i B wysoce
potwierdza C, to A wcale nie musi potwierdzać C
w żadnym stopniu.

I Hipotezy można traktować jako w wysokim stopniu
potwierdzone tylko wtedy gdy świadectwo
potwierdzające je jest bezpośrednie i pewne. Takich
świadectw raczej nie ma.
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Paradoksy potwierdzania
Paradoks sylogizmu probabilistycznego: przykład

I A – wylosowano 2 spośród n liczb naturalnych;
I B – wylosowano liczbę pierwszą spośród n liczb

naturalnych;
I C – wylosowano liczbę nieparzystą.
I Mamy

I P(B|A) = 1; 2 jest liczbą pierwszą
I P(C|B) = prawie 1;
I P(C|A) = 0.
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Paradoksy potwierdzania

I Popper: próby rozwiązania problemu indukcji za pomocą
teorii potwierdzania nie są udane i nie mogą się udać.

I Potwierdzanie nie jest bowiem metodą nauki, a
pseudonauki→ Kryterium demarkacji.

I Do pseudonauk należą np. astrologia, marksizm i
psychoanaliza Freuda.

I Cechą wspólną tych teorii jest, to, że potwierdza je bardzo
wiele świadectw.

I Horoskopy zawsze się sprawdzają.
I Wszystkie wydarzenia społeczne i polityczne można

analizować w kategoriach marksistowskiej teorii walki klas.
I Każdy sen potwierdza teorię Freuda.
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Paradoksy potwierdzania

I Te trzy teorie są bardzo dobrze potwierdzone w sensie
bayesianizmu.

I Są to jednak pseudonauki, a ich pseudonaukowość polega
na tym, że nie wykluczają one niczego.

I Jeżeli teoria nie mówi niczego na temat tego, jaki świat nie
jest, to nie mówi nic na temat tego, jaki świat jest.

I Nurt zapoczątkowany przez Poppera nazywa się
falsyfikacjonizmem.
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Paradoksy potwierdzania

I Według Poppera, modelem procedury naukowej nie jest
model indukcyjno-dedukcyjny, a
hipotetyczno-dedukcyjny.

I Metoda naukowa nie polega na potwierdzaniu hipotez, ale
na wyprowadzaniu wniosków z hipotez i sprawdzaniu
tych wniosków.

I Celem jest próba falsyfikacji hipotez.
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