
Niektóre definicje błędów logicznych najczęściej popełnianych w dyskusjach

Korzystałem z opracowania pana Jana Lewandowskiego, "Błędy logiczne ateistów i racjonalistów" 
który korzystał z fachowych podręczników do logiki, co można sprawdzić, gdyż zamieścił 
odpowiednią bibliografię. 

Raising the bar

 Błąd ten robi się zawsze, gdy się żąda od swego oponenta coraz mocniejszych dowodów na coś, 
podnosząc wciąż poprzeczkę i wymagania argumentacyjne, mimo że oponent wciąż dostarcza mu 
dowodów, których on wcześniej żądał. Wybieg ten jest czystą socjotechniką i ma zniechęcić 
oponenta od uzasadniania swego stanowiska, ponieważ nikt nie jest w stanie dostarczać dowodów 
na coś w nieskończoność. 

Jeśli kiedykolwiek natrafisz na sytuację, w której sceptyk otrzyma od ciebie argument, jakiego 
oczekiwał, a mimo to nie uzna go za wystarczający i będzie wymyślał coraz bardziej rygorystyczne 
warunki dla „być albo nie być” tego argumentu, zastopuj i zwróć mu uwagę na to, że popełnia on 
błąd logiczny raising the bar. Możesz wtedy wycofać się z dyskusji, bez narażenia się na zarzut 
nieuzasadnienia swego stanowiska, ponieważ twój oponent popełnił w swej argumentacji błąd 
logiczny.

Argumentum  ad personam

  Popełnia się go zawsze wtedy, gdy zamiast polemizować z czyjąś argumentacją, atakuje się jakąś 
osobę lub jej wiarygodność.



Humor or ridicule 

Ten błąd powstaje wtedy, gdy ktoś zamiast podjąć polemikę z argumentami oponenta tylko żartuje 
lub szydzi z niego, aby w ten sposób wynieść się ponad jego racje oraz sprawić wrażenie, że 
argumentacja oponenta jest śmieszna lub głupia, a zatem pozbawiona znaczenia. 
___________________________________________________

Appeal to utility

 Ten błąd logiczny powstaje wówczas, gdy ktoś próbuje obalić czyjąś tezę jedynie za pomocą 
twierdzenia, że zwolennik tej tezy broni jej tylko i wyłącznie z powodów osobistych lub 
emocjonalnych.

 Least plausible hypothesis

 Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ignorujemy jakieś inne i bardziej oczywiste wyjaśnienia 
danej sytuacji, sprowadzając wszystko uparcie wciąż tylko do naszej jednej interpretacji.

 Pretensious

 Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy wypowiadamy się z pozycji wszechwiedzącego 
obserwatora, który mówi jakby z punktu widzenia wszystkich.

Canceling hypotheses

 Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś dla uzasadnienia jakiejś hipotezy tworzy tylko 
inną hipotezę, zamiast podać jakieś przesłanki dla pierwszej hipotezy.

Appeal to guilt

 Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś próbuje obalać czyjeś twierdzenie jedynie za 
pomocą wywołania poczucia winy u tego, który broni tego twierdzenia.

Unidentified experts

Powstaje on zawsze wtedy, gdy ktoś powołuje się na autorytety, nie precyzując, o kogo chodzi, co 
sprawia, że nie możemy sprawdzić, czy rzeczywiście są oni autorytetami w tej dziedzinie.

Argumentum ab annis

 Błąd ten powstaje wtedy, gdy argumentujemy, że coś jest bez wartości, bo jest stare.

Petitio principii (Tautologia)

 Robimy go zawsze wtedy, gdy próbujemy uzasadnić coś jedynie za pomocą tego, co ma dopiero 
zostać uzasadnione.

Argumentum ad ignorantiam

Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi coś na podstawie braku dowodów na istnienie 
czegoś lub gdy twierdzi coś na podstawie braku dowodów przeciw istnieniu czegoś.



Argumentum ad populum

 Błąd ten następuje wtedy, gdy staramy się udowodnić słuszność swego twierdzenia, odwołując się 
do tego, co myśli jakaś zbiorowość.

Argumentum ad numerum 

Popełniamy go wtedy, gdy kogoś przekonujemy, że słuszność jakiegoś poglądu jest wprost 
proporcjonalna do liczby tych, którzy go popierają. 

Argumentum ad verecundiam

 
Błąd ten następuje wtedy, gdy twierdzimy, że coś jest prawdą tylko dlatego, że jakiś autorytet) tak 
twierdzi.

Argumentum ad traditio 
 
Ten błąd występuje wówczas, gdy argumentujemy, że coś musi być prawdziwe, bo wcześniej 
uznawano taki to a taki pogląd.

 Argumentum ad novitam

 
 Błąd ten polega na tym, że ktoś powołuje się w swej argumentacji na fakt, że jego rozumowanie 
jest nowsze, nowocześniejsze, postępowe itd. 

Argumentum ad misericordiam

 
Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy argumentujemy, odwołując się do uczuć i emocji słuchacza.

Dicto simpliciter

 Błąd ten występuje wtedy, gdy generalizujemy i uogólniamy coś na podstawie małej ilości 
przypadków.

 Ekwiwokacja

Popełnia się go, gdy używa się tego samego słowa najpierw w jednym znaczeniu, a potem w innym.
Powstaje on wtedy, gdy ktoś stosuje w swej argumentacji przesłanki oparte na tych samych 
słowach, jednak posiadających odmienne znaczenie.

Barking cat

 Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy twierdzimy, że zaakceptujemy zasadę działania 
jakiejś instytucji, pod warunkiem, że zmieni ona swe fundamentalne zasady, tak by nam 
odpowiadały. Jednak zmiana taka jest niemożliwa, ponieważ zasady te są fundamentalne i 
zrezygnowanie z tych zasad oznaczałoby koniec działania i dalszego sensu istnienia tej instytucji.

 



Fantasy projection

 Błąd ten popełnia się wtedy, gdy się argumentuje tylko na podstawie własnej wyobraźni, choć nie 
ma na to poza tym żadnych argumentów.

 Spurious causation

 Ten błąd powstaje wtedy, gdy dostrzegamy związek przyczynowo-skutkowy, tam gdzie jest on 
tylko pozorny.

Supression of the agent

 Ten błąd logiczny popełnia się wtedy, gdy pomija się istotną przyczynę jakiegoś zjawiska, 
koncentrując się zamiast niej na mniej bezpośrednich i istotnych przyczynach.

Appeal to rugged individualism

 
Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś odwołuje się do faktu, że jego argumentację 
podziela jakaś elitarna mniejszość.

 Ignoratio elenchi

 Ma różne formy, jednak cechą wspólną ich wszystkich jest coś, co można określić jako zboczenie z
tematu, skierowanie dyskusji lub rozumowania na niewłaściwe tory itd.

Tu quoque

 Ten błąd powstaje wtedy, gdy zamiast odpowiedzieć w danej chwili na argument oponenta 
próbujemy wyszukiwać u niego te same błędy.

Ipse dixit

 Błąd ten powstaje wtedy, gdy ktoś próbuje uzasadniać swój pogląd w danej sprawie, odwołując się 
jedynie do swego własnego mniemania.

Non causa pro causa

 Błąd ten popełnia się wtedy, gdy się odrzuca jakąś tezę jedynie na podstawie rzekomo 
wynikających z niej konsekwencji, które jednak tak naprawdę z niej nie wynikają.

Contradictory premises

 Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś w swym rozumowaniu przyjmuje sprzeczne założenia.

Statement of conversion

 Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi, że zmienił jakiś pogląd, bo poznał go lepiej i 
dlatego jest autorytetem w tej sprawie.

False analogy (zwany również boolean).



 

Ten błąd powstaje wtedy, gdy argumentujemy za pomocą analogii, która jest nieadekwatna. 
Przywołajmy jeden z powyższych przykładów:

 
a) Jan jest ssakiem,

b) Azor jest ssakiem,

c) zatem Jan jest Azorem.

Reductio ad absurdum 

 Błąd ten powstaje wtedy, kiedy za pomocą uproszczenia sprowadzamy całość do jakiejś części, 
tworząc jej karykaturalny obraz, mający niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

Argument by selective reading

 Ten błąd powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś podejmuje polemikę tylko z najsłabszymi argumentami 
oponenta, pomija zaś najmocniejsze.

Argument by laziness

 
Taki błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś argumentuje odnośnie do czegoś, mimo iż zupełnie nie
zadał sobie trudu, aby zapoznać się głębiej z tym tematem.

Paradigm of cultural fallacy

 Błąd ten powstaje wtedy, gdy ktoś uważa, że jakiś system wiedzy ma wyłączność na ocenianie 
słuszności innych światopoglądów.

Overprecision

Błąd ten powstaje wtedy, gdy odrzucamy jakąś koncepcję tylko dlatego, że jest nieprecyzyjna.

Occam’s razor fallacy

 Brzytwa Ockhama – jest to jeden z najczęstszych błędów logicznych, jaki występuje w 
argumentacji. Zasada ta głosi, że „najprostsze wyjaśnienie jest najlepsze”. Nie wiadomo też, co 
rozumieć przez „najprostsze wyjaśnienie”. To samo wyjaśnienie może być zarazem najprostsze, jak 
i niezmiernie złożone z różnych punktów widzenia. Zasada ta jest więc bezużyteczna sama w sobie,
bowiem tak naprawdę niczego nie określa. Jest zupełnie nieprecyzyjna (brzytwa ta kroi zupełnie 
dowolnie, wedle subiektywnych gustów użytkownika, które są różne u poszczególnych osób), a 
tym samym nie nadaje jako konkretne kryterium. Ponadto, stosując brzytwę Ockhama, popełniamy 
błąd logiczny znany jako reductive fallacy. Błąd ten powstaje wtedy, gdy redukujemy swe 
wyjaśnienie, sprowadzając je tylko i wyłącznie do jakiegoś aspektu.

W związku z tym błędem:

Reductive fallacy



 Ten błąd logiczny  powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś sprowadza jakieś wyjaśnienie do określonego 
aspektu rzeczywistości, redukując w ten sposób pole wyjaśnień do z góry ustalonego obszaru.

Argument from personal incredulity 

 
Ten błąd logiczny popełnia się zawsze wtedy, gdy ktoś twierdzi, że coś jest niemożliwe tylko 
dlatego, że jemu wydaje się to niemożliwe.

Secundum quid

 Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś uogólnia coś na podstawie jednostkowych przypadków.

Argument to the future 
 
Błąd ten popełnia się, gdy się twierdzi, że coś w przyszłości uda się wykazać, choć teraz jest to 
niemożliwe.

Hypothesis contrary to fact

 Błąd tego typu powstaje wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie tego, że coś mogło się zdarzyć,
choć jednocześnie nic nie wskazuje na to, że tak się zdarzyło, lub nawet coś temu przeczy.

Historical parallelism

 Błąd ten powstaje wtedy, gdy ktoś tylko na podstawie samych podobieństw idei wskazuje, że były 
one zapożyczone.

 Double standards 

 Ten błąd powstaje zawsze wtedy, gdy w sposób uzasadniony nie stosujemy do swego rozumowania
zasad, jakich wymagamy od rozumowania innych.

Ex concessis

 Błąd ten powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi, że reprezentowana przez kogoś idea jest niewłaściwa, 
bowiem wyznawał ją ktoś moralnie skompromitowany.

Fallacy of exclusion

 Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś pomija jakąś ważną informację, która podkopuje jego 
wnioskowanie.

Reification 

 Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś traktuje abstrakt jako konkret.

 Non-support

 Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś wyciąga jakiś wniosek na podstawie zbyt małej ilości 
przesłanek lub na podstawie przesłanek, które są dobrane tendencyjnie.


