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Појмови могу настати искуственим или неискуственим
путем.

Искуствене појмове стичемо преко различитих
представа о одређеном предмету. На пример, представа о
кући разликоваће се код различитих људи: за Ескиме кућа је игло, за
неке афричке народе кућа је колиба од прућа, за Европљане кућа је
појединачна зграда са једним или више стамбених простора.

Међутим, у појам неће ући сви елементи тих
представа. Он ће обухватити само онај садржај који се
појављује у свима њима, оно што им је свима
заједничко – да је кућа грађевина намењена
становању.
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Пошто наше мишљење није ограничено на
непосредно искуство, већ можемо слободно да
комбинујемо различите мисаоне садржаје, у
стању смо да стварамо појмове и о ономе чега у
искуству нема или што му противречи.

У неискуствене спадају појмови као што су
бог, број, троугао, биологија, небиће, празнина,
имагинарни број, Аладинова лампа и сл.
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Полазећи од искуствених садржаја, образујемо појмове низом
мисаоних радњи као што су:

Упоређивање – препознавање онога што је слично у
предметима или појавама исте врсте (птица лети; авион лети)

Анализа – рашчлањавање предмета или појава на
саставне елементе

Синтеза – спајање растављених елемената у једну целину.
Овај акт је супротан у односу на анализу, али се дешава
симултано-истовремено са њом.
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Идентификација – уочавање или препознавање
истоветних одлика неког предмета или појаве међу осталим
предметима или појавама. Нпр, идентификујемо неке биљке
као цветнице зато што имају истоветну одлику да имају
цветове, слонове препознајемо по томе што имају сурлу.

Диференцијација – разликовање неких специфичних
особина које су нам се на први поглед учиниле сличним.
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Апстракција – издвајање и занемаривање небитних
особина једне групе предмета, а задржавање битних –
суштинских. Нпр, за појам човека није битна његова висина,
боја косе, тен, боја очију, већ да има две ноге на којима
хода, руке, главу.

Генерализација – уопштавање тј. преношење свих оних
битних особина ствари или појаве на све друге ствари или
појаве исте врсте. Нпр. Ако смо разматрали мали број људи и
утврдили им као суштинску особину дворукост,
рационалност, ходање на две ноге, генерализацијом те
особине проширујемо на све прошле, садашње и будуће
људе.
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1. По чему се разликују појмови: паника, 
логика, патика?

2. Наведите неколико појмова који су током 
времена променили статус, те су из 
имагинарних прешли у реалне.

3. Објасните шта неки појам чини 
негативним (по садржају). Наведите 
један пример таквог појма.
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4. Наведите три сингуларна појма који припадају 
обиму појма такмичење у тимским спортовима.

5. Којим врстама појмова по садржају, обиму и 
предмету мисли припада појам неки 
партикуларни појам? Да ли је он и сам 
партикуларан, па спада у сопствени обим? Да ли 
појам сложено припада сопственом обиму, с 
обзиром на то да у садржају има само једну 
карактеристику?
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6. Одредите којим све врстама по обиму и по 
садржају припадају подвучени појмови из 
наведеног текста:
Платон је потомак једне угледне 
аристократске атинске породице, и као 
сваки младић онога времена, желео је да се 
бави политиком, али му је судбину
променило суђење Сократу и његово 
погубљење 
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7. Размислите о појмовима: атом, свет, 
сунце, бог, правда... који су се мењали 
кроз време. Шта се променило?


