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1. Omów kodowy model udanej komunikacji. Czego ten model nie uwzględnia? Uzasadnij swoją odpowiedź 

odwołując się do przykładów.  

2. Porównaj Grice’a model komunikacji i model oferowany przez teorię relewancji. Co różny, a co łączy 

omawiane modele? Objaśnij na przykładach.  

3. Zreferuj główne tezy teorii relewancji, a następnie wyjaśnij postulowaną przez tę teorię różnicę między 

słabą a mocną komunikacją. Objaśnij na przykładach.  

4. Wyjaśnij terminy „forma logiczna”, „eksplikatura” oraz „implikatura” funkcjonujące w teorii relewancji. 

Opisz za ich pomocą proces interpretacji wybranej wypowiedzi.  

5. Jakie procedury i procesy rządzą interpretacją wg teorii relewancji? Objaśnij na przykładach.  

6. Omów postulowaną przez teorię relewancji różnicę między znaczeniem proceduralnym a znaczeniem 

pojęciowym.  

7. Przedstaw proponowane przez teorię relewancji ujęcie znaczenia spójników dyskursywnych oraz 

konstrukcji wyzwalających presupozycje.  

8. Przedstaw proponowane przez teorię relewancji ujęcie znaczenia trybów gramatycznych oraz 

przysłówków illokucyjnych.  

9. Przedstaw proponowane przez teorię relewancji ujęcie znaczenia wyrażeń okazjonalnych.  

10. Omów różnicę między opisowym a interpretacyjnym zastosowaniem reprezentacji. Rozwiń tezę, że 

wszystkie reprezentacje używane w komunikacji są stosowane interpretacyjnie.  

11. Wyjaśnij ideę „swobodnych użyć języka” funkcjonującą w teorii relewancji, a następnie przedstaw 

oferowaną przez tę teorię deflacyjną koncepcję metafory.  

12. Przedstaw oferowane przez teorię relewancji ujęcie wypowiedzi ironicznych. Czy wypowiedzi te 

stanowią rodzaj naturalny? 

13. Przedstaw Tversky’ego i Kahnemana model „dwóch systemów”, wyjaśnij kategorie „heurystyka” i „błąd 

systemowy”.  

14. Przedstaw model implikatur skalarnych odwołujący się do idei heurystyki skalarnej. W jakim sensie 

model ten stanowi ograniczenie modelu inferencjonistycznego? 

15. Przedstaw główne cele i założenia teorii reprezentacji dyskursu segmentowanego. Czym jest forma 

logiczna dyskursu? 

16. Omów wybrane relacje retoryczne postulowane przez teorię reprezentacji dyskursu segmentowanego. 

Jaką rolę pełnią one w konstrukcji formy logicznej dyskursu.  

17. Omów postulowane przez teorię reprezentacji dyskursu segmentowanego kryterium „właściwej granicy”.  

18. W jakim sensie teoria reprezentacji dyskursu segmentowanego stanowi ograniczenie modelu 

inferencjonistycznego? 

19. Objaśnij kategorię „pośrednich aktów mowy”. Jakie założenia teoretyczne musimy przyjąć, aby utrzymać 

tę kategorię? 

20. Omów postulowane przez teorię reprezentacji dyskursu segmentowanego ujęcie tzw. pośrednich aktów 

mowy.  

21. Czym jest kumulatywna ewolucja kulturowa? Dzięki czemu ewolucja kumulatywna jest możliwa? 

22. Omów i porównaj takie formy uczenia się, jak naśladowanie, emulacja, kształtowanie przez środowisko, 

ekspozycja bodźca i rytualizacja ontogenetyczna.  

23. Co Tomasello nazywa „rewolucją dziewiątego miesiąca”? Jaką rolę w tym przełomie odgrywa mechanizm 

symulacji? 

24. Co Tomasello nazywa „scenami wspólnej uwagi”? Zastosuj tę kategorię do opisu wybranych 

eksperymentów dotyczących uczenia się języka przez dzieci. 

25. Czym są „we-intentions”? Jak na gruncie badań z zakresu psychologii porównawczej i rozwojowej 

operacjonalizuje się pojęcie działania wspólnego? Opisz wybrany eksperyment, w którego projekcie 

stosuje się tę kategorię.  

26. Przedstaw społeczno-pragmatyczną teorię uczenia się języka, a następnie porównaj ją z Chomskiego 

teorią nabywania języka.  

27. W jaki sposób uczestnictwo w dyskursie językowym wpływa na rozwój myślenia i zdolności 

poznawczych dzieci? 


