
ORIENTACNt!: OTAZKY NA SKOSKU

Z OVODO OO METOOOLóGIE VIED

1. a) Co je myslenie?
b) Aké sú etapy procesu myslenia?

2. a) V com spocíva formálna správnose myslenia?

b) Co je predmetom logiky?

3. a) Co je pojem?
b) Preco zákony myslenia nazývame formálnymi zákonmi?

4. a) Co je logický prísudok?
b) Co je logický podmet

5. a) Aký je vzeah medzi rozsahom a obsahom pojmu?
b) Kto preh!adne nacrtol vzeah medzi rozsahom a obsahom pojmu?

6. a) Ktorý najvšeobecnejší pojem má najmenší obsah?
b) Pojem clovek je rodové alebo druhové urcenie?

7. a) Co je súd?
b) Co je úsudok?

8. a) Akú štruktúru má súd?

b) Akú štruktúru má výrok?

9. a) Aký druh súdov oznacujeme

b) "
A,I,
E,O

lO.a) pod!a coho delíme súdy?
b) Ako delíme súdy pod!a kvality?

ll.a) Co je definícia?
b) Aké druhy definícií poznáte?

12.a) Kto sformuloval princípy formálnej logiky?

b) Vymenujte a uveate príklady na jednotlivé zákony formálnej logiky.

13.a) Co spociatku znamenal grécky spôsob myslenia?
b) Co spociatku znamenal pojem veda?

14.a) Co pokladal Aristoteles za skutocnose?
b) Co pokladal Platón za skutocnose?

15.a) Ktorý filozof si kládol otázku poznania "veci osebe"?
b) Doplnte: Ludwig Wittgenstein (rakúsky logik) povedal:

"Hranicemôjho jazyka znamenajú hranice môjho ".



l6.a) Aký je analogický termín pre sylogizmus?
b) Aká je súvislose medzi slovami logika a dialóg?

17.a) Kto bol zakladaterom formálnej logiky?

b) Kto bol zaklad~te!om dialektickej logiky?

l8.a) Aký je vzeah formálnej a dialektickej logiky?
b) Co je eklektický spôsob myslenia?

19.a) Akú metódu rozvíjal René Descartes?
b) Akú metódu rozvíjal Francois Bacon?

20.a) co sú paralogizmy?
b) co sú sofizmy?

21.a) Kto hlásal "Mierou všetkých vecí je sám clovek"?
b) Kto hlásal absolútny relativizmus?

22.a) Výrok: "Sneží" je metajazyk, resp. objektový jazyk?

b) Akú metódu v dialógu používal Sokrates?

23.a) Uveate aspon dva príklady na vecný sofizmus:
b) Uveate aspon dva príklady na slovný sofiznus:

24.a) Aká je štruktúra argumentácie?
b) Aká je štruktúra usudzovania?

25.a) Akým spôsobom možno~vyvrátie argumentáciu?
b) Od coho závisí pravdivostná hodnota (O, 1) výroku?

26.a) V com spocíva metóda argumendum ad hominem?

b) V com spocíva metóda argumendum.ad baculum?

27.a) Uveate príklad na deduktívny úsudok.
b) Uveate príklad na induktívny úsudok.

28.a) Aká je štruktúra vedy?
b) Vyroenujte znaky vedy.

29.a) Co je vedecký fakt?
b) Možno stotožnie vedecký

realitou)?

fakt so skutocnoseou (obj.

30.a) Co je metóda analógie a na com sa zakladá?

b) Co je metóda abstrakcie a na com sa zakladá?

31.a) co je metóda indukcie?
b) co je metóda dedukcie?



32.a) V com spocíva podstata metódy syntézy?

b) V com spocíva podstata metódy analýzy?

33.a) co je vedecká hypotéza, v com je jej význam?
b) Aké druhy ved~ckých hypotéz poznáte?

34.a) co je podstatou vedeckého experimentu?
b) co je podstatou metódy pozorovania?

3S.a) co je vedecká teória, aké sú jej funkcie?
b) Aké druhy vedeckých teórií poznáte?

36.a) co vyjadruje vedecký zákon?
b) Aké druhy vedeckýchzákonovpoznáte?

37.a) Aké druhy indukcie poznáte?
b) Vymenujte druhy experimentov.

3S.a) Aká je funkcia modelu v poznávacom procese?
b) Vymenujte druhy modelov.

39.a) Vymenujte intuitívne metódy poznávania.
b) Popíšte metódu brainstorming.

40.a) co je metóda?
b) Aké typy vedeckých metód poznáte?


