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Dziś i dalej
Wykłady

I 12 kwietnia (dzisiaj) ostatnie dwa wykłady.
I 19 kwietnia, 11:30-13:00 (A) Test końcowy

I Ok. 60 minut
I 10 pytań testowych. 3 pytania otwarte
I 50 punktów
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Test końcowy
Przykłady pytań

1. Teza, że postrzegamy (bezpośrednio lub pośrednio)
przedmioty rzeczywiście istniejące w przestrzeni fizycznej, jest
zgodna z

a) realizmem w sprawie granic poznania percepcyjnego
b) prezentacjonizmem w sprawie granic poznania percepcyjnego
c) reprezentacjonizmem w sprawie granic poznania percepcyjnego
d) wszystkie powyższe

2. Podaj klasyczną definicję wiedzy. W związku z jakimi
problemami była ona krytykowana?
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Dziś i dalej
Wykłady

I Suma punktów uzyskanych z ćwiczeń wlicza się do sumy
punktów z testu końcowego i razem wyznaczają ocenę
końcową.

I Skala ocen przedstawia się następująco:

Punkty Ocena
0–60 2
powyżej 60–75 3
powyżej 75–85 3,5
powyżej 85–95 4
powyżej 95–105 4,5
powyżej 105–115 5

4 / 17



Dziś i dalej
Ćwiczenia

I Konsultacje indywidualne
1. 8 maja–29 maja

I 5 czerwca – termin zwrotu eseju
I 12 czerwca – wyniki, omówienie prac na konsultacjach
I 19 czerwca – termin zwrotu esejów poprawkowych
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Podsumowanie
Tematy

1. Epistemologia: charakterystyka dyscypliny

2. Koncepcje prawdy (klasyczna i nieklasyczne)

3. Wiedza jako przekonanie prawdziwe i uzasadnione

4. Wiedza matematyczna jako wzorzec wiedzy

5. Źródła naszych przekonań: percepcja, pamięć i świadectwa
innych

6. Przekonania psychologiczne, samowiedza i problem innych
umysłów

7. Epistemologia znaturalizowana i epistemologia formalna
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Epistemologia: charakterystyka dyscypliny

I Epistemologia a inne dyscypliny pokrewne (psychologia
poznawcza, kognitywistyka) – normatywność ujęcia
epistemologicznego.

I Grupy zagadnień epistemologicznych: źródła poznania, granice
poznania, prawda.

I Psychologiczne i metodologiczne zagadnienie źródeł poznania
(natywizm vs. empiryzm genetyczny oraz empiryzm vs.
racjonalizm).

I Zagadnienie racjonalnych metod pozyskiwania wiedzy
(irracjonalizm vs. antyirracjonalizm).

I Zagadnienie immanentnych granic poznania (realizm vs.
idealizm immanentny).

I Zagadnienie poznawczego dostępu do rzeczywistości (realizm
vs. idealizm transcendentalny).
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Koncepcje prawdy

I Epistemologiczne pojęcie prawdy - charakterystyka.
I Podstawowe pytania dotyczące teorii prawdy.
I Klasyczne / nieklasyczne teorie prawdy.
I Teorie korespondencyjne w słabym i mocnym sensie.
I Korespondencyjna teoria prawdy Russella (nośniki

prawdziwości, sąd jako relacja).
I Tarskiego teoria prawdy (konwencja T, warunek dla

adekwatnej definicji prawdy, język a metajęzyk).
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Koncepcje prawdy (nieklasyczne)

I Problemy z klasyczną def. prawdy (kryterium, problem natury
korespondencji)

I Ewidencyjna teoria prawdy (Kartezjusz)
I Pragmatyzm (Peirce, James). Abdukcjonizm i wnioskowanie

do najlepszego wyjaśnienia/ Fallibilizm (żadna wiedza nie jest
absolutnie pewna)

I Koherencyjna teoria prawdy. Dwie realizacje: neoheglizm i
Bradley (jeden spójny system, Absolut) / Empiryzm logiczny
(nauka jako niesprzeczny system zdań)

I Teoria konsensualna – Kuhn: paradygmaty i wspólnoty
uczonych

9 / 17



Koncepcje prawdy (nieklasyczne)

I Zarzuty wobec teorii nieklasycznych: kwestie kryterium i
definicji powinny być oddzielne, idealizm/relatywizm

I Absolutystyczne i relatywistyczne ujęcie def. prawdy
I Michael Dummett i antyrealizm. Realizm: rozumieć zdanie to

znać warunki jego prawdziwości / antyrealizm: rozumieć to
wiedzieć co stanowi jego dowód lub świadectwo na jego rzecz.
→ teorie EPISTEMICZNE – ważne jest jak i czy stwierdzamy
prawdziwość zdań (komponent poznawczy)

I Semantyczna teoria prawdy Alfreda Tarskiego.
I Deflacyjne teorie prawdy / Inflacyjne teorie prawdy. QUINE i

koncepcja odcudzysławiająca

Warto przeczytać: Ajdukiewicz i Quine
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Wiedza jako przekonanie prawdziwe i uzasadnione

I Przekonania i ich własności jako przedmiot rozważań
epistemologii

I Zadania epistemologii związane z analizą przekonań:
DESTRUKTYWNE (unikanie błędu) i KONSTRUKTYWNE
(unikanie ignorancji)

I Klasyczna koncepcja wiedzy: analiza podstawowych założeń
tej koncepcji

I czym jest przekonanie (postawy propozycjonalne)
I różne rodzaje wiedzy (Russell: wiedza przez opis vs. wiedza

przez znajomość, Ryle: wiedza jak vs. wiedza, że)
I czym jest uzasadnienie, argumenty sceptyczne dotyczące

uzasadnienia
I ich oddalenie: liniowy a wielokierunkowy model uzasadnienia /

FUNDAMENTALIZM / KOHERENCJONIZM
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Wiedza jako przekonanie prawdziwe i uzasadnione

I Problem Gettiera
I tzw. przykłady Gettierowskie
I analiza założeń przykładów Gettiera: zasada domknięcia na

uzasadnienie i domknięcia na wiedzę
I sposoby rozwiązania/uchylenia problemu Gettiera (podważanie

założeń, dodanie 4 warunku)
I Czwarty warunek w klasycznej koncepcji wiedzy

I zasada Lehrera
I postulat niezawodności uzasadnienia
I reliabilizm
I warunkowa teoria wiedzy

Warto przeczytać: Gettier, Russell (wiedza)
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Wiedza matematyczna jako wzorzec wiedzy

I Status ontologiczny przedmiotów matematycznych: platonizm,
neokonceptualizm, neonominalizm (w kontekście stanowisk w
sporze o uniwersalia).

I Zagadnienie źródeł poznania matematycznego: aprioryzm
(skrajny i umiarkowany), empiryzm (skrajny i umiarkowany).

I Podział sądów autorstwa Kanta a stanowiska w sprawie źródeł
poznania matematycznego.

I Stanowisko Kanta a geometrie nieeuklidesowe.
I Poincare i konwencjonalizm.
I Psychologizm w logice.

Warto przeczytać: Urbański M. (2011). Logic and Cognition: two
Faces of Psychologism, Logic and Logical Philosophy, No. 20, p.
175-185.
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Źródła naszych przekonań: percepcja, pamięć i świadectwa
innych

I odstawowe zagadnienia filozofii percepcji. ŹRÓDŁA /
GRANICE / WARTOŚĆ

I Percepcja według empirystów brytyjskich (Locke, Berkeley,
Hume).

I percepcja: atomistyczna, analityczna, asocjacjonistyczna
I strategia fundamentalistyczna: poznanie bezpośrednie naszych

treści umysłu dostarcza wiedzy pewnej
I Tezy charakteryzujące podstawowe stanowiska w sprawie

percepcji.
(1) Postrzegamy przedmioty rzeczywiście istniejące w przestrzeni

fizycznej.
(2) Bezpośredni przedmiot percepcji ma naturę wewnętrzną (jest

przedmiotem mentalnym).
(3) To, co postrzegamy, nie jest przedmiotem rzeczywiście

istniejącym, ale produktem naszych zmysłów i/lub umysłu.
(4) Nie ma niczego poza tym, co się nam jawi.

14 / 17



Źródła naszych przekonań: percepcja, pamięć i świadectwa
innych

I Stanowiska: realizm, antyrealizm, prezentacjonizm,
reprezentacjonizm, fenomenalizm, idealizm.

I Realizm naiwny vs. realizm krytyczny. Podział na jakości
pierwotne i wtórne.

I Argumenty przeciwko realizmowi.
(A1) Argument z błędu percepcyjnego.
(A2) Spostrzeżenia są względne.
(A3) Spostrzeżenia są funkcją aparatu poznawczego.
(A4) Argument z dystansu czasowego.
(A5) Stół Eddingtona.
(A6) nie mamy dostępu poznawczego do relacji miedzy

bezpośrednim a pośrednim przedmiotem poznania
(A7) problem zapośredniczenia i relacji pomiędzy bezpośrednim a

pośrednim przedmiotem poznania

I Stanowiska w sprawie pamięci: realizm pośredni i bezpośredni
oraz antyrealizm.
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Przekonania psychologiczne, samowiedza i problem innych
umysłów

I Przekonania psychologiczne (Morton)
I Problem innych umysłów w ujęciu Mortona i Kartezjusza
I Teorie egocentryczne
I Problem samowiedzy (wyjątkowość samowiedzy,

kontrargumenty)
I Teorie behawiorystyczne (czym jest behawioryzm,

konsekwencje przyjęcie koncepcji behawiorystycznych,
kartezjański test automatyzmu, test Turinga i jego
modyfikacje)

I Teorie materialistyczne
I Psychologia potoczna (psychologia potoczna jako zestaw

umiejętności, mindreading, psychologia potoczna jako teoria)
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Przekonania psychologiczne, samowiedza i problem innych
umysłów

I Naturalizm i epistemologia znaturalizowana (w wersji skrajnej
i umiarkowanej)

I Filozofia eksperymentalna
I Epistemologia formalna
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