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Schemat anotacji składa się z trzech warstw: 
 1. Warstwa strukturalna - reprezentuje strukturę zadań użytych w badaniach, 

wyróżniamy tu takie elementy jak: instrukcje, uzasadnienia, różne typy pytań oraz 
formuły deklaratywne 

 2. Warstwa inferencyjna - pozwala rozpoznanie zaczerpniętych z Inferencyjnej 
Logiki Pytań elementów normatywnych 

 3. Warstwa pragmatyczna - reprezentuje rozmaite wydarzenia, które mogą 
wystąpić w dialogu, na przykład długie pauzy. Zawiera również tagi, które wyrażają 
wydarzenia powiązane z rodzajami użytych zadań (np. użycie zakazanego pytania) 

 
Każde zadanie w ERC (Erotetic Reasoning Corpus) posiada tag KORPUS, który składa się 

z dwóch obowiązkowych atrybutów: 
• - pierwszy precyzuje, z którego testu pochodzi zadanie 
• - drugi precyzuje nazwę zadania oraz numer gracza, który je rozwiązał 



Składa się z tagów: 
 
 - INSTRUCTION: wskazuje instrukcję podanego zadania 
 - JUSTIFICATION: wskazuje uzasadnienie podane przez badanego 
 - DECLARATIVE: taguje formuły deklaratywne 
 - QUESTION: wskazuje pytania 



Tag QUESTION jest powiązany z następującymi atrybutami: 
 1. INITIAL: wskazuje pytanie początkowe. Dodatkowe atrybuty pozwalają 

sprecyzować czy pytanie początkowe jest pytaniem tak/nie czy jest pytaniem 
innego typu. 

 2. AUXILIARY: wskazuje pytania rozpoznane jako pomocnicze. Atrybuty powiązane z 
tym tagiem wskazują czy pytanie pomocnicze jest zapytaniem i wskazują na jego 
typ (tak/nie czy inny typ). 



Tag DECLARATIVE jest powiązany z następującymi atrybutami: 
 1. IQ-ANSW: wskazuje odpowiedź na pytanie początkowe. Typ odpowiedzi może 

być sprecyzowany poprzez: TAK, NIE, NIE WIEM 
 2. AQ-ANSW: wskazuje odpowiedź na pytanie pomocnicze. Podobnie do 

poprzedniego tagu, odpowiedzi można sprecyzować poprzez: TAK, NIE, NIE WIEM, 
BEZ ZNACZENIA 

 3. PREMISE: używany dla przesłanek (tych deklaratywnych). Dodatkowe atrybuty 
mogą być użyte by sprecyzować logiczną strukturę rozpoznanej przesłanki 

 4. PREMISE-EX: używany dla takiej deklaratywnej przesłanki, która uwzględnia 
wyjątki 





Składa się z tagów: 
 
 - SOLUTION: wskazuje rozwiązane podane przez badanego. Dodatkowe atrybuty 

pozwalają sprecyzować czy badany rozwiązał zadanie poprawnie oraz jak to 
rozwiązanie zostało zdobyte 

 



 - TRANSMITION: używany dla uzasadnienia, które pokrywa pierwszy warunek 
definicji implikacji erotetycznej (transmisja prawdziwości/trafności) 

 - USEFULNESS: używany dla uzasadnienia, które pokrywa drugi warunek definicji 
implikacji erotetycznej (użyteczność kognitywna) 

 - W-USEFULNESS: używany dla uzasadnienia, które pokrywa drugi warunek definicji 
słabej implikacji erotetycznej  

 - F-USEFULNESS: używany dla uzasadnienia, które pokrywa drugi warunek definicji 
falsyfikacjonistycznej implikacji erotetycznej  

 - E-OTHER: oznacza takie uzasadnienia, które nie są modelowane przez Inferencyjną 
Logikę Pytań 

 - ENTAILMENT: używany do uzasadnienia, które poprawnie odnosi się do wynikania 
logicznego 

 - D-OTHER: używany do uzasadnienia które niepoprawnie odnosi się do wynikania 
logicznego bądź odnosi się do innego typu relacji pomiędzy formułami 
deklaratywnymi 

 - IMP-ERROR: oznaczani uzasadnienia, w których badany błędnie zinterpretował 
implikację 

 



Składa się z tagów: 

 
 - Q-FORBIDDEN: pozwala wskazać kiedy zakazane pytanie pojawia się w 

rozwiązaniu zadania w podkorpusach QG (QuestGen) oraz TZ (Takie Życie) 
 - WRONGINFO: używany w podkorpusie QG. Oznacza sytuację, w której Informator 

dostarcza Detektywowi złą informację w trakcie gry 
 - KEY-INFO: używany w podkorpusie TZ. Oznacza dodatkową informację podaną 

przez mistrza gry 
 - TOPIC: używany w podkorpusie TZ dla oznaczania tematów gdy pojawiają się w 

dialogu 
 - LONG-PAUSE: używany w podkorpusach QG oraz TZ dla oznaczania długich pauz w 

grze 
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