
ОБИМ И САДРЖАЈ



Шта већ знамо

• Како се појам дефинише према формалистичкој теорији?

• Да ли је ова теорија задовољавајућа?

• Како се појам дефинише према психологистичкој теорији и
шта је њен недостатак?

• Како се појам дефинише према номиналистичкој теорији?

• Да ли је појам исто што и термин?

• Шта је појам?



ОБИМ ПОЈМА – опсег
• Опсег појма чини скуп нижих појмова на које се тај појам

односи. Виши или родни појам обухвата ниже или врсне
појмове.

• Нижи појмови чине опсег вишег појма.

ВИШИ/РОДНИ 
ПОЈАМ

НИЖИ/ВРСНИ 
ПОЈАМ

НИЖИ/ВРСНИ 
ПОЈАМ

НИЖИ/ВРСНИ 
ПОЈАМ



ОБИМ – опсег
• Пример:

• „Троугао” је родни (генерички) појам у односу на појмове
„једнакокраки”, „једнакостранични” и „неједнакостранични”.

ТРОУГАО

ЈЕДНАКОСТРАНИЧНИ

НЕЈЕДНАКОСТРАНИЧНИ

ЈЕДНАКОКРАКИ



ОБИМ ПОЈМА – досег

• Досег је број појединачних предмета/објеката/стања која
поседују суштинске карактеристике садржаја тог појма.

• То је скуп предмета на које се тај појам односи. Они чине
подручје примене датог појма (и његовог језичког
термина).

• На пример, појам „човек” обухвата више од осам милијарди
људи.

• Тај скуп може бити и празан, када нема ничега у
стварности што је мишљено тим појмом или означено
његовим одговарајућим термином: „дух из лампе”, „дрвено
гвожђе”, „округли квадрат”.



ОБИМ ПОЈМА – опсег и досег

•Опсег појма се односи на релацију 
између самих појмова, а не између 

појмова и (ванпојмовне) 
стварности.

•Досег се односи на релацију појма и 
(ванпојмовне) стварности.



ОБИМ ПОЈМА

•Обим појма је све оно на шта се тај појам односи,
било да су то:

- нижи појмови или

- ствари (дрво, кућа...), појаве (грмљавина, светлост,
звук...), односи (удаљеност, сличност, блискост,
различитост...), стања (мировање, кретање...) итд.



САДРЖАЈ ПОЈМА

• Садржај чине битне (суштинске) особине неког појма,
односно оно што чини ствар оним што јесте.

• Тај скуп карактеристика мора поседовати сваки појединачни
објекат мишљења на који се појам односи.

• На пример:

₋ „кисеоник” је гас без боје, укуса и мириса; његова количина у
земљиној кори износи 45%; чини 20,8% Земљине атмосфере;
атомска тежина 16; молекуларна тежина 32, редни број у
периодном систему 8...

₋ „човек” је живо биће са својством умног мишљења, које
употребљава симболички језик, гради насеља...



ОДНОС ОБИМА И САДРЖАЈА ПОЈМА

• Обим и садржај појма су обрнуто пропорционални када се ради о
појмовима исте врсте или рода. Ако је обим широк, садржај је узак и
обрнуто. Пример:

ЧОВЕК – УМЕТНИК – КЊИЖЕВНИК – ПЕСНИК

Појам „уметник” има већи садржај, а мањи обим него појам „човек”;

појам „књижевник” има већи садржај, а мањи обим него појам „уметник”;

појам „песник” има већи садржај, а мањи обим од појма „књижевник”.

• Додавање нових обележја, чиме се повећава садржај, а смањује обим
зове се детерминација.

• Обрнути поступак, одузимања обележја, чиме се смањује садржај, а
повећава обим, зове се апстракција.



EXTENSION AND COMPREHENSION

The comprehension of a term is its meaning; 
and the extension of a term is the set of 
things to which it refers.

The comprehension of the term man, for 
example, is rational animal;

the extension of the term man, is all men and 
women.



EXTENSION AND COMPREHENSION

Comprehension and extension are inversely 
related. If you increase the comprehension of a 
term, you decrease its extension, and vice versa. 
Thus, the term rational animal has greater 
comprehension than the term animal alone, it is 
more determinate, but at the same time it has a 
lesser extension, it refers to fewer beings.



ДЕНОТАЦИЈА И КОНОТАЦИЈА

•Обиму и садржају појма одговарају денотација и
конотација језичког термина.

•Обиму појма одговара денотација, а садржају
конотација.

ПОЈАМ = ТЕРМИН

ОБИМ САДРЖАЈ ДЕНОТАЦИЈА КОНОТАЦИЈА



Шта сада још знамо

1. Шта је обим, а шта садржај појма?

2. Шта су опсег и досег појма?

3. У каквом односу стоје обим и садржај појма?

4. Шта је детерминација, а шта апстракција?



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ
1. Одредите садржај следећих појмова: школа, кућа, фудбалски

стадион, кисеоник, патика, природан број, квадрат.

2. За сваку групу појмова одредите најближи виши појам:

а) троугао, квадрат, правоугаоник, ромб

б) кисеоник, водоник, азот

в) паран број, непаран број, прост број

г) воз, аутомобил, авион, брод

д) гмизавци, водоземци, рибе, птице, сисари

ђ) рис, леопард, тигар, лав

е) гвожђе, алуминијум, бакар

ж) физика, хемија, биологија, географија

з) кућа, мост, аутопут

и) во, коњ, овца, коза



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

3. За појмове дате у табели наведите неке предмете који су
у њиховом досегу и неке који нису у њиховом досегу:

Појам У досегу Није у досегу

човек Европљанин, Африканац шкољка, медуза

кућа

природан број

троугао



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

4. ллч

4. Шта се мења применом апстракције и детерминације у
сваком од појмова датих у табели?

5. Ако је неки предмет само именован, да ли то значи да је
тиме одређен појам тога предмета?

6. Да ли неки предмет који смо назвали оловком увек морамо
звати оловком?



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

7. Да ли „крушка”, „јабука”, „шљива”, „трешња” улазе у
садржај или опсег појма „воће”?

8. Да ли „руке”, „ноге”, „уши”, „уста” итд, улазе у опсег појма
„човек”?



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

9. Послажите низове појмова од највећег ка најмањем обиму:

а) књижевно дело, трагедија, драма, уметничко дело

б) биће, бескичмењак, комарац, животиња, двокрилац,
живо биће, зглавкар

в) музичар, човек, виолиниста, живо биће, уметник, гудач,
биће

г) листопадно дрво, биљка, биће, кестен, дрво, живо биће,
дивљи кестен


