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Erorile în argumentare

 În funcție de intenție:

paralogisme = erori involuntare

sofisme = erori intenționate

 În funcție de cauza erorii:

erori formale = nerespectarea regulilor de

validitate a inferențelor
 Erorile formale au fost studiate în Cursul 7

erori materiale = greșeli logice de conținut
 erorile de relevanță, erorile inducției neconcludente, erorile 

circularității, erorile de limbaj



Erorile de relevanță

 Ignoratio elenchi (ignorarea tezei)
 când argumentarea, deși validă, ocolește teza

 Ex.: Nu e clar dacă politica fiscală a guvernului e corectă, pentru că nu s-au 

lămurit acuzațiile din presă privind relația extraconjugală a ministrului.

 sofismul omului de paie (construirea unui adversar mai ușor de combătut)

 Argumentum ad hominem (argument relativ la 
persoană / atac la persoană)
 când se face referire la persoana care afirmă teza pentru a 

accepta/respinge argumentul

 Ex.: Nu mă convingi că salariile bugetarilor trebuie să crească, pentru că și tu 

ești bugetar. Deci concluzia ta e falsă.

 Argumentum ad ignorantiam (argumentul neștiinței)
 când se ia ca argument neștiința celuilalt, sau imposibilitatea lui de a

dovedi opusul

 Ex.: Nu se poate ca toți chirurgii să fie oameni educați, pentru că nu i-ai 

cunoscut tu pe toți.
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Erorile de relevanță (continuare)

 Argumentum ad misericordiam (argumentul compătimirii / 
al milei)
 când se face apel la milă/compasiune pentru a accepta un argument

 Ex.: Vreau notă mare, pentru că m-am chinuit mult să învăț.

 Argumentum ad populum (argumentul majorității / al 
poporului)
 când argumentul e susținut de faptul că mulți cred la fel

 Ex.: Alege-ne pe noi, pentru că mulți ne-au ales pe noi.

 Argumentum ad baculum (argumentul forței / al bățului)
 când se folosește amenințarea pentru impunerea concluziei

 Ex.: Dacă nu ești de acord cu șeful, te va concedia.

 Argumentum ad verecundiam (argumentul autorității / al 
modestiei)
 când se bazează pe importanța celui ce susține argumentul

 Ex.: Merele care cad sunt atrase de pământ pentru că așa a spus Newton.
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Erorile inducției neconcludente
 Generalizarea pripită

 când nu există suficiente dovezi pentru a întemeia o afirmație generală
 Ex.: Iulius Cezar, Mihai Viteazu și Napoleon sunt considerați eroi. Deci toți 

conducătorii politici sunt niște eroi.

 Post hoc ergo propter hoc (cauza falsă)
 când se deduce că o situație care precedă este necesar cauză pentru ce 

urmează
 Ex.: M-am certat cu prietena, apoi mi s-a defectat ceasul. Deci din cauza ei s-a 

defectat.

 Analogia neconcludentă
 când dintr-o asemănare a două situații se deduce că proprietățile 

acestora sunt identice
 Ex.: Victor și Mircea sunt blonzi, iar lui Victor îi plac sarmalele. Deci și lui Mircea 

îi plac sarmalele.

 Slippery slope (panta alunecoasă)
 când se prezumă un lanț de evenimente ce duc la concluzie

 Ex.: Dacă mergi la concert, riști să îți pierzi actele în aglomerație. Fără acte nu 

vei fi primit la examen. Deci, dacă vrei să iei examenul, nu te duce la concert.
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Erorile circularității

 Petitio principii (argumentul circular, cercul vicios)
 când concluzia e deja afirmată în premise

 Ex.: Eu sunt student de nota 10, dar dvs. mi-ați pus 7. Deci trebuie să îmi 

dați 10.

 Argumentum ad nauseam (argumentul la repetiție)
 când un argument invalid e repetat în speranța că va fi acceptat

 Ex.: Pentru că sfârșitul lumii nu a venit în 2012, el va veni în 2020. (Se 

repetă premisa că sfârșitul lumii trebuie să vină în curând.)

 Cauza circulară
 când se inversează relația cauză-efect

 Ex.: Cei ce consumă frecvent alcool ieftin au un venit modest. Deci 

consumul de alcool ieftin este cauza diminuării veniturilor.
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Erorile de limbaj
 Echivocația

 când un termen e folosit cu sens diferit pe parcursul argumentării
 Ex.: Dacă ziua are 24 de ore și dacă este ziuă de când răsare Soarele până 

apune, atunci între răsărit și apus sunt întotdeauna 24 de ore.

 Amfibolia
 când sintaxa este ambiguă

 Ex.: Bărbatul salută femeia cu pălăria albă, deci acum știe cine este.

 Falsa dilemă
 când se folosește impropriu o disjuncție („sau… sau”), deși sunt mai 

multe posibilități
 Ex.: Sau promovezi examenul și vara mergi la mare, sau îl ratezi și stai acasă 

să înveți. Dacă nu ai fost la mare, înseamnă că ai ratat examenul.

 Compoziția și  diviziunea
 când se transferă nepermis proprietățile părților către întreg, sau 

proprietățile întregului către părți
 Ex.: Dacă o carte este scrisă cu cuvinte scurte, atunci și cartea va fi scurtă. 

Dacă echipa a câștigat campionatul, este cea mai bună, deci și fiecare jucător 

al ei este mai bun decât orice alt jucător din campionat. 
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Cum depistăm erorile?

 Analizăm raționamentul separând fiecare 

premisă și concluzie

Uneori este nevoie să reformulăm propozițiile 
pentru a fi mai ușor de evaluat

 Trebuie să fim atenți ca prin reformulare propoziția să își 
păstreze același înțeles

 Analizăm validitatea și valoarea de adevăr a 

fiecărei propoziții

 Analizăm corectitudinea procedurii de 

inferență și a relației de concludere

 Verificăm dacă nu s-a comis vreuna dintre

erorile cunoscute
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