Vizsgáljuk meg az alábbi érveléseket!
- Hol található a konklúzió a szövegben?
- Milyen összefüggésben állnak egymással a premisszák? Milyen az érvelési térkép?
- Vannak-e rejtett premisszák? Van-e rejtett konklúzió?

„Az a vélemény, hogy amikor a tudatról állítunk valamit, akkor valójában agyi folyamatokról teszünk
állítást, nyilvánvalóan hamis. Ezt támasztja alá (a) az a tény, hogy képesek vagyunk leírni érzéseinket
és mentális képzeteinket anélkül, hogy bármit is tudnánk az agyi folyamatokról, vagy akár arról, hogy
léteznek, valamint (b) az a tény, hogy a tudatról és az agyi folyamatokról tett állításokat egészen
másképpen igazoljuk, illetve (c) az a tény, hogy semmilyen önellentmondás nincs abban a
kijelentésben, hogy »X-nek fájdalma van, de semmi sem történik az agyában«.”
(U.T. Place)
„Minthogy a boldogság a szellem nyugalmában áll, és minthogy a szellem kitartó nyugalma a jövőbe
vetett bizodalmon alapul, és minthogy ezt a bizodalmat az Isten és a lélek természetéről szóló
tudománynak kell megalapoznia, következésképpen a valódi boldogsághoz tudomány
szükségeltetik.”
(Leibniz)
„Ha Amerika belép a háborúba, Iránban minden foglyot megölnek. Ezért Amerika nem fogja ezt
megtenni, különösen most, amikor közelegnek az amerikai választások, és a foglyok halála nem
kedvezne Carter esélyeinek.”
(Mehdi Amer Rajai, 1980)
„Kezdetben észre kell vennünk, hogy a világ gömb alakú. Ez vagy azért van, mert ez az alak a
legtökéletesebb mind között, hiszen teljes egész és nincsenek benne törések, vagy mert ennek az
alaknak a legnagyobb a térfogata, és így különösen alkalmas arra, hogy magába foglaljon minden
dolgot, vagy mert az elkülönült részei, vagyis a Nap, a Hold és a csillagok szintén ilyen alakúnak
látszanak, vagy mert a világon minden ezt az alakot igyekszik felvenni, amikor magára van hagyva,
mint az a vízcseppek és egyéb folyadékok esetén látható. Így senki sem habozna kijelenteni, hogy az
égboltnak is ilyen az alakja.”
(Kopernikusz)
„Ha a legjobb mobiltelefont akarja, vessen egy pillantást a tényekre!
Tulajdonság
Samsonic SX
Norden NT
Tectron TZ
Beszélgetési idő
210 perc
160 perc
175 perc
Készenléti idő
200 óta
150 óra
110 óra
Rezgő jelzés
van
nincs
nincs
Súly
130 gramm
120 gramm
125 gramm
Biztonsági funkciók
négy
egy
kettő
Miután látta a tényeket, döntse el, melyik készülék a legmegfelelőbb Önnek!”
(Fiktív hirdetés)

