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WNIOSKOWANIA NIEZAWODNE vs WNIOSKOWANIA UPRAWDOPODOBNIAJĄCE

WNIOSKOWANIA

NIEZAWODNE

Formalnie poprawne,  
wniosek wynika logicznie z 

przesłanek.

ZAWODNE

Formalnie niepoprawne, 
wniosek nie wynika logicznie 

z przesłanek

UPRAWDOPODOBNIAJĄCE

Prawdziwość przesłanek 
uprawdopodabnia prawdziwość 

wniosku, jednak nie w stopniu, który 
gwarantowałby jego pewność.

BEZWARTOŚCIOWE
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RODZAJE ROZUMOWAŃ UPRAWDOPODABNIAJĄCYCH

WNIOSKOWANIA UPRAWDOPODOBNIAJĄCE

• redukcyjne 

• przez analogię

• …

między wnioskiem a przesłankami zachodzi wynikanie logiczne

• indukcja enumeracyja niezupełna 

wynikanie logiczne zachodzi między wnioskiem oraz pewnymi 
przesłankami a pozostałymi przesłankami 



  

ROZUMOWANIA DEDUKCYJNE

W przypadku wnioskowań dedukcyjnych, między przesłankami a wnioskiem 
zachodzi relacja wynikania logicznego.

Kiedy dzieci są brudne, to są szczęśliwe.
Dzieci są brudne.

Dzieci są szczęśliwe.

α→β
α

β



  

Dzieci są szczęśliwe.

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE

W przypadku wnioskowań dedukcyjnych, między przesłankami a wnioskiem 
zachodzi relacja wynikania logicznego.

W przypadku wnioskowań redukcyjnych, wynikania logiczne również zachodzi, ale 
tym razem to przesłanki wnioskowania wynikają ze zdania, które występuje w 
konkluzji wnioskowania.

Wynikanie we wnioskowaniu redukcyjnym może zachodzić na jeden z dwu 
sposobów:

(i) wniosek stanowi wystarczającą rację dla wszystkich przesłanek,

(ii) z wniosku oraz niektórych przesłanek wynikają pozostałe 
przesłanki.

Kiedy dzieci są brudne, to są szczęśliwe.
Dzieci są brudne.

α→β
α

β



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Wszystkie przesłanki wynikają logicznie z wniosku:

Pierwszy pociąg przyjechał spóźniony.
Drugi pociąg przyjechał spóźniony.
Trzeci pociąg przyjechał spóźniony.

Wszystkie pociągi przyjechały spóźnione.

S1iP
S2iP
S3iP

SaP



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Wszystkie przesłanki wynikają logicznie z wniosku:

Tego typu rozumowania noszą miano INDUKCJI ENUMERACYJNEJ.

Def.1. Indukcja enumeracyjna, to wnioskowanie, którego:

(i) przesłanki są zdaniami szczegółowymi, wniosek zaś zdaniem ogólnym;

(ii) każda z przesłanek wynika logicznie z wniosku.

Pierwszy pociąg przyjechał spóźniony.
Drugi pociąg przyjechał spóźniony.
Trzeci pociąg przyjechał spóźniony.

Wszystkie pociągi przyjechały spóźnione.

S1iP
S2iP
S3iP

SaP



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Dzięki INDUKCJI ENUMERACYJNEJ, na podstawie ograniczonej liczby 
szczegółowych obserwacji sformułować można prawo ogólne. 

Jeśli szczegółowe obserwacje wyczerpują dziedzinę, którą opisywać ma ogólne 
prawo formułowane na podstawie wnioskowania INDUKCYJNEGO, to 
wnioskowanie takie zyskuje walor pewności i niezawodności.

Pierwszy piłkarz ManU wbiegł w pole karne.
Drugi piłkarz ManU wbiegł w pole karne.
Trzeci piłkarz ManU wbiegł w pole karne....
Jedenasty piłkarz ManU wbiegł w pole karne.

Wszyscy piłkarze ManU wbiegli w pole karne.

S1iP
S2iP
S3iP...
S11 iP

SaP



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Dzięki INDUKCJI ENUMERACYJNEJ, na podstawie ograniczonej liczby 
szczegółowych obserwacji sformułować można prawo ogólne. 

Def. 2. Indukcja enumeracyjna zupełna:

wnioskowanie indukcyjne, którego przesłanki wyczerpują całe uniwersum 
przedmiotów, do których odnosi się wyrażane we wniosku rozumowania 
ogólne prawo.

(i) przesłanki są zdaniami szczegółowymi, wniosek zaś zdaniem ogólnym;

(ii) każda z przesłanek wynika logicznie z wniosku.

(iii) wniosek wynika logicznie z koniunkcji przesłanek.

Indukcję, w której sąd ogólny wyporowadzany jest ze wszystkich 
szczegółów Arystoteles nazywał apodyktyczną, bo w tym przypadku 
możemy być pewni, że znamy wszystkie fakty istotne dla 
wyprowadzanego uogólnienia i każdy z nich potwierdza ogólną zasadę.



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Dzięki INDUKCJI ENUMERACYJNEJ, na podstawie ograniczonej liczby 
szczegółowych obserwacji sformułować można prawo ogólne. 

Indukcja enumeracyjna niezupełna:

wnioskowanie indukcyjne, którego przesłanki nie wyczerpują całego  
uniwersum przedmiotów, do których odnosi się wyrażane we wniosku 
rozumowania ogólne prawo.

(i) przesłanki są zdaniami szczegółowymi, wniosek zaś zdaniem ogólnym;

(ii) każda z przesłanek wynika logicznie z wniosku.

Indukcję, w której z ograniczonej liczby szczegółów wyprowadza się 
ogólną regułę, Arystoteles nazywał dialektyczną. Twierdził, że jest ona 
prawomocna jedynie tak długo, jak długo dyskutanci nie natrafią na 
przypadek, który zaprzecza wnioskowi. Znalezienie takiego 
kontrprzykładu było równoznaczne z obaleniem wnioskowania tego typu.



  

 Wnioskowania redukcyjne

 Indukcja enumeracyjna 

indukcja enumeracyjna zupełna

 niezupełna

Wnioskowania niezawodneWnioskowania zawodne



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA
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ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Pytanie: Od czego zależy wartość indukcji enumeracyjnej niezupełnej?

- kiedy warto uznawać jej wyniki, a kiedy zachować rezerwę?

Jak w przypadku każdego wnioskowania, jego wartość materialna zależy od 
prawdziwości przesłanek.



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Pytanie: Od czego zależy wartość indukcji enumeracyjnej niezupełnej?

- kiedy warto uznawać jej wyniki, a kiedy zachować rezerwę?

Jak w przypadku każdego wnioskowania, jego wartość materialna zależy od 
prawdziwości przesłanek.

Poza tym, wniosek indukcji enumeracyjnej niezupełnej jest tym bardziej 
prawdopodobny:

(i) im więcej przebadamy przedmiotów rodzaju o którym chcemy wnioskować, to 
jest, im większą liczbą przesłanek jednostkowych będziemy dysponować 

(dużo trudniej jest w uniwersach nieskończonych).



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Pytanie: Od czego zależy wartość indukcji enumeracyjnej niezupełnej?

- kiedy warto uznawać jej wyniki, a kiedy zachować rezerwę?

Wniosek indukcji enumeracyjnej niezupełnej jest tym bardziej prawdopodobny:

(i) im więcej przebadamy przedmiotów rodzaju o którym chcemy wnioskować, to 
jest, im większą liczbą przesłanek jednostkowych będziemy dysponować 

(dużo trudniej jest w uniwersach nieskończonych).

Pierwszy napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy.

Wszystkie słonie na sawannie mają wielkie uszy.

Pierwszy napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy.
Drugi napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy.
Trzeci napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy....
Sto trzeci napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy

Wszystkie słonie na sawannie mają wielkie uszy.

α

β

β jest zatem bardziej 
wartościowym 
wnioskowaniem 
indukcyjnym niż α.



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Pytanie: Od czego zależy wartość indukcji enumeracyjnej niezupełnej?

- kiedy warto uznawać jej wyniki, a kiedy zachować rezerwę?

Mimo to, nawet jeśli dysponujemy świadectwem równie bogatym jak we 
wnioskowaniu β, nadal nie ma gwarancji, że wniosek jest zdaniem prawdziwym. 

 Wystarczy, że podczas badań terenowych na sawannie przeoczono 
jednego słonia o nienaturalnie małych uszach.

Pierwszy napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy.

Wszystkie słonie na sawannie mają wielkie uszy.

Pierwszy napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy.
Drugi napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy.
Trzeci napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy....
Sto trzeci napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy

Wszystkie słonie na sawannie mają wielkie uszy.

α

β

β jest zatem bardziej 
wartościowym 
wnioskowaniem 
indukcyjnym niż α.



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Pytanie: Od czego zależy wartość indukcji enumeracyjnej niezupełnej?

- kiedy warto uznawać jej wyniki, a kiedy zachować rezerwę?

Wniosek indukcji enumeracyjnej niezupełnej jest tym bardziej prawdopodobny:

(i) im więcej przebadamy przedmiotów rodzaju o którym chcemy wnioskować, to 
jest im większą liczbą przesłanek jednostkowych będziemy dysponować 

(dużo trudniej jest w uniwersach nieskończonych).

(ii) im bardziej zróżnicowane będą szczegółowe obserwacje, które służą za 
podstawę dla szczegółowych przesłanek. 

Pierwszy napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy....
Sto trzeci napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy

Wszystkie słonie na sawannie mają wielkie uszy.
β

GDZIE PROWADZONO 
OBSERWACJE?



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE: INDUKCJA

Pytanie: Od czego zależy wartość indukcji enumeracyjnej niezupełnej?

- kiedy warto uznawać jej wyniki, a kiedy zachować rezerwę?

Wniosek indukcji enumeracyjnej niezupełnej jest tym bardziej prawdopodobny:

(i) im więcej przebadamy przedmiotów rodzaju o którym chcemy wnioskować, to 
jest im większą liczbą przesłanek jednostkowych będziemy dysponować 

(dużo trudniej jest w uniwersach nieskończonych).

(ii) im bardziej zróżnicowane będą szczegółowe obserwacje, które służą za 
podstawę dla szczegółowych przesłanek. 

Pierwszy napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy....
Sto trzeci napotkany na sawannie słoń miał wielkie uszy

Wszystkie słonie na sawannie mają wielkie uszy.
β

GDZIE PROWADZONO 
OBSERWACJE?

1. Na środku sawanny postawiono wieżę i badacze spędzali na niej cały dzień 
obeserwując okolicę

2. Badacze podzielili sawannę na 1001 kwadratów o boku 1 km i każdego dnia 
prowadzili obserwację w którymś z losowo wybranych kwadratów. 
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INDUKCJA ELIMINACYJNA

Maksyma S. Holmesa: Jeśli rozważymy wszystkie hipotezy i 
odrzucimy to, co niemożliwe, to co pozostanie, jakkolwiek 
nieprawdopodobne, musi być prawdą.



  

INDUKCJA ELIMINACYJNA

Def.3. Indukcja eliminacyjna, jest to wnioskowanie niezawodne, które przebiega 
według następującego schematu:

α1 ∨ (α2 ∨ (α3 ∨ … (αn ∨ β)…))

¬α1

¬α2

¬α3
...

¬αn

β

Maksyma S. Holmesa: Jeśli rozważymy wszystkie hipotezy i 
odrzucimy to, co niemożliwe, to co pozostanie, jakkolwiek 
nieprawdopodobne, musi być prawdą.



  

INDUKCJA ELIMINACYJNA

Def.2. Indukcja eliminacyjna, jest to wnioskowanie niezawodne, które przebiega 
według następującego schematu:

α1 ∨ (α2 ∨ (α3 ∨ … (αn ∨ β)…))

¬α1

¬α2

¬α3
...

¬αn

β

Maksyma S. Holmesa: Jeśli rozważymy wszystkie hipotezy i 
odrzucimy to, co niemożliwe, to co pozostanie, jakkolwiek 
nieprawdopodobne, musi być prawdą.

Lady Marię zabił książę Eddy, lord Falseworthy, 
albo kamerdyner George.

Eddy nie zabił lady Marii. [bo spał]

Falseworth nie zabił Marii. [bo już wtedy nie żył]

Lady Marię zabił kamerdyner George. 



  

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE – NIE INDUKCYJNE

W przypadku pewnego typu wnioskowań redukcyjnych, ze zbioru zdań do którego 
wchodzą wniosek i niektóre z przesłanek, wynikają zdania, które pełnią funkcję 
innych przesłanek tego rozumowania.

Jeśli biegną słonie, to słychać tupot.
Słychać tupot.

Biegną słonie!.

p→q
q

p



  

W przypadku pewnego typu wnioskowań redukcyjnych, ze zbioru zdań do którego 
wchodzą wniosek i niektóre z przesłanek, wynikają zdania, które pełnią funkcję 
innych przesłanek tego rozumowania.

Jeśli biegną słonie, to słychać tupot.
Słychać tupot.

Biegną słonie!.

p→q
q

p

p→q
p

q

Jeśli biegną słonie, to słychać tupot.
Biegną słonie.

Słychać tupot.

ROZUMOWANIA REDUKCYJNE – NIE INDUKCYJNE
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INTUICJA: wiedząc, że pomiędzy dwoma typami obiektów zachodzi 
podobieństwo pod względem cech φ1, φ2, …, φn zakładamy, że podobieństwo 
zachodzi również pod względem innej cechy ψ.

WNIOSKOWANIE Z ANALOGII

Batman przebiera się w dziwaczny kostium, gdy zamierza walczyć ze zbrodnią.

Superman przebiera się w dziwaczny kostium, gdy zamierza walczyć ze zbrodnią.

Wilq przebiera się w dziwaczny kostium, gdy zamierza walczyć ze zbrodnią.

Gdy sąsiad z naprzeciwka przebiera się w dziwaczny kostium, to zamierza walczyć 
ze zbrodnią.

Mój sąsiad, podobnie jak Clark Kent, Bruce Wayne            
i cywilne alter ego Wilq, wiodą żywot nie wyróżniających 
się i raczej nudnych panów, powszechnie uważanych za 
tchórzy.



  

INTUICJA: wiedząc, że pomiędzy dwoma typami obiektów zachodzi 
podobieństwo pod względem cech φ1, φ2, …, φn zakładamy, że podobieństwo 
zachodzi również pod względem innej cechy ψ.

WNIOSKOWANIE Z ANALOGII- sylogizmy

S1iP
S2iP
S3iP
S4iP

S5iP

Pierwszy słoń był mściwy.

Drugi słoń był mściwy. 

Trzeci słoń był mściwy.

Czwarty słoń był mściwy.

Piąty słoń także będzie mściwy.



  

INTUICJA: wiedząc, że pomiędzy dwoma typami obiektów zachodzi 
podobieństwo pod względem cech φ1, φ2, …, φn zakładamy, że podobieństwo 
zachodzi również pod względem innej cechy ψ.

WNIOSKOWANIE Z ANALOGII- sylogizmy

S1iP
S2iP
S3iP
S4iP

S5iP

Nie jest to indukcja enumeracyjna niezupełna, bo wniosek nie 
jest zdaniem ogólnym, lecz szczegółowym.

Wnioskowanie przez analogię jest tym bardziej 
uprawdopodobnione:

(i) im silniejsze podobieństwo między obiektami, które 
stanowią zakres nazwy S1, S2, S3, S4, a obiektem 
nazwanym za pomocą S5. 

(ii) Im większa próba (im większa liczba przesłanek).



  

INTUICJA: wiedząc, że pomiędzy dwoma typami obiektów zachodzi 
podobieństwo pod względem cech φ1, φ2, …, φn zakładamy, że podobieństwo 
zachodzi również pod względem innej cechy ψ.

Wnioskowanie przez analogię może mieć także inną postać, którą trudno ująć za 
pomocą formalizacji, którą oferują sylogizmy. 

Własności, które stanowią podstawę dla określenia podobieństwa między obiektami w tego 
typu argumentach rzadko są wymieniane explicite.

WNIOSKOWANIE Z ANALOGII

Obiekt A ma własności P1, P2, P3, P4.
Obiekt B ma własności P1, P2, P3.

Należy wnosić, że obiekt B posiada także własność P4.



  

INTUICJA: wiedząc, że pomiędzy dwoma typami obiektów zachodzi 
podobieństwo pod względem cech φ1, φ2, …, φn zakładamy, że podobieństwo 
zachodzi również pod względem innej cechy ψ.

Wnioskowanie przez analogię może mieć także inną postać, którą trudno ująć za 
pomocą formalizacji, którą oferują sylogizmy. 

„Skoro mogłeś napisać część doktoratu w pociągu, to dasz radę napisać kolejną w samolotach.”

WNIOSKOWANIE Z ANALOGII



  

INTUICJA: wiedząc, że pomiędzy dwoma typami obiektów zachodzi 
podobieństwo pod względem cech φ1, φ2, …, φn zakładamy, że podobieństwo 
zachodzi również pod względem innej cechy ψ.

Wnioskowanie przez analogię może mieć także inną postać, którą trudno ująć za 
pomocą formalizacji, którą oferują sylogizmy. 

„Skoro mogłeś napisać część doktoratu w pociągu, to dasz radę napisać kolejną w samolotach.”

WNIOSKOWANIE Z ANALOGII

Pociąg służy podróżowaniu, ma miejsca siedzące i łazienkę, daje się też w nim 
pracować nad doktoratem.

Samolot służy podróżowaniu, ma miejsca siedzące i łazienkę też ma.

W samolocie da się pracować nad doktoratem.



  

John Steward Mill zaproponował serię reguł (kanonów), których zastosowanie do 
indukcji enumeracyjnej (niezupełnej) zagwarantować miało poprawność 
rozumowania. 

Kanony są to schematy rozumowań, które służyć mają interpretacji wyników 
przeprowadzanych eksperymentów, umożliwiając odkrywanie ogólnych 
związków przyczynowych między typami zjawisk, których konkretne realizacje 
sąsiadują ze sobą w czasie.

Kanony dotyczą zatem zawsze dwóch typów zjawisk:

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

POPRZEDNIKI CZASOWE NASTĘPNIKI CZASOWE

A, B, C, … α, β, γ,…



  

1. KANON JEDYNEJ RÓŻNICY

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

A, B, C α, β, γ
A, C α, γ

B jest przyczyną β.

Gdy przypadek, w którym badane zjawisko zachodzi i, przypadek, w 
którym ono nie zachodzi, mają wszystkie okoliczności wspólne z 
wyjątkiem jednej, obecnej tylko w pierwszym przypadku, w takim razie 
okoliczność, którą się różnią oba te przypadki, jest skutkiem lub 
przyczyną lub niezbędną częścią przyczyny owego zjawiska.



  

1. KANON JEDYNEJ RÓŻNICY

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

A, B, C α, β, γ
A, C α, γ

B jest przyczyną β.

(i) Piję kawę, uderzam pięścią w czoło, Czuję zmęczenie, ból głowy, 
czytam książkę. chęć panowania nad światem

(ii)Piję kawę, czytam książkę. Czuję zmęczenie, chęć panowania 
nad światem.

Uderzanie pięścią w czoło jest przyczyną mojego bólu głowy

Gdy przypadek, w którym badane zjawisko zachodzi i, przypadek, w 
którym ono nie zachodzi, mają wszystkie okoliczności wspólne z 
wyjątkiem jednej, obecnej tylko w pierwszym przypadku, w takim razie 
okoliczność, którą się różnią oba te przypadki, jest skutkiem lub 
przyczyną lub niezbędną częścią przyczyny owego zjawiska.



  

2. KANON JEDYNEJ ZGODNOŚCI

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

A, B, C α, β, γ
A, D, E α, δ, ε
A, F, G α, λ, κ

A jest przyczyną α.

Gdy dwa lub więcej przypadków badanego zjawiska mają wspólną tylko 
jedną okoliczność, to okoliczność, w której jedynie zgadzają się 
wszystkie przypadki jest skutkiem lub przyczyną, lub niezbędna częścią 
przyczyny owego zjawiska.



  

2. KANON JEDYNEJ ZGODNOŚCI

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

Cierpiącemu na psychozę pacjentowi przedstawiono serię obrazków, na 
których widniały podobizny różnych osób, zwierząt i obiektów. Stan 
nadmiernego pobudzenia utrzymywał się niezależnie od rodzaju 
eksponowanego bodźca.

Stan psychotyczny pacjenta powodował widok psychiatry. 

Gdy dwa lub więcej przypadków badanego zjawiska mają wspólną tylko 
jedną okoliczność, to okoliczność, w której jedynie zgadzają się 
wszystkie przypadki jest skutkiem lub przyczyną, lub niezbędna częścią 
przyczyny owego zjawiska.



  

3. POŁĄCZONY KANON JEDYNEJ ZGODNOŚCI I RÓŻNICY

Gdy dwa lub więcej przypadki, w których występuje dane zjawisko 
mają tylko jedną okoliczność wspólną, gdy dwa lub więcej przypadki, 
w których ona nie występuje, nie mają nic wspólnego prócz nieobecności 
tej okoliczności, w takim razie ta okoliczność, którą wyłącznie różnią się 
oba szeregi przypadków, jest skutkiem, lub przyczyną lub niezbędną 
częścią przyczyny owego zjawiska. 

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

A, B, C α, β, γ
B, C β, γ

A, B, C α, β, γ
A, D, E α, δ, ε
A, F, G α, λ, κ

A jest przyczyną α.



  

A, B jest przyczyną αβ

B jest przyczyną β

A jest przyczyną α

4. KANON RESZT

Odejmijmy od danego zjawiska tę jego część, którą znamy dzięki 
wcześniejszym indukcjom jako skutek określonych poprzedników, a 
reszta zjawiska będzie to skutek pozostałych poprzedników.

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA



  

Spotkanie z Jokerem oraz widok truskawek wywoływały w Batmanie chęć 
mordu oraz apetyt na lody.

Widok truskawek zawsze wywoływał w Batmanie apetyt na lody.

Spotkanie z Jokerem wywołało w Batmanie chęć mordu.

4. KANON RESZT

Odejmijmy od danego zjawiska tę jego część, którą znamy dzięki 
wcześniejszym indukcjom jako skutek określonych poprzedników, a 
reszta zjawiska będzie to skutek pozostałych poprzedników.

KANONY IN DUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA



  

5. KANON ZMIAN TOWARZYSZĄCYCH

Każde zjawisko, zmieniające się w jakiś sposób ilekroć inne zjawisko 
zmienia się w sposób określony, jest skutkiem lub przyczyną lub 
niezbędną częścią przyczyny owego zjawiska.

KANONY INDUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA

A1, B, C α1, β, γ
A2, C α2, γ

A jest przyczyną α.



  

Koncepcja kanonów indukcji Milla napotyka na poważne trudności (mnóstwo 
konsekwencji, których niesposób uzgodnić z naszymi intuicjami na temat 
związku przyczynowego między typami zjawisk). Większość trudności, to 
konsekwencje przyjmowanego pojęcia przyczynowości:

(i) Zasada powszechnej przyczynowości (która każe szukać związków 
przyczynowych między wszystkimi typami zdarzeń, jeśli tylko następują one po 
sobie.

(ii) Zasada jedyności przyczyny (zakładająca, że w każdym przypadku związków 
przyczynowych między zjawiskami istnieje wyłącznie jedna, wyróżniona 
przyczyna).

Kolejna grupa problemów, to konsekwencje zasady ceteris paribus, które 
poważnie ograniczają możliwość zastosowań koncepcji w praktyce naukowej.

KANONY INDUKCJI ELIMINACYJNEJ J. S. MILLA: trudności
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