
ВРСТЕ ПОЈМОВА



Уводна питања

• Шта је опсег, а шта досег појма? Наведите пример.
Опсег је скуп нижих појмова на које се односи један појам, а досег је скуп 
свих ентитета на које се тај појам односи. На пример, опсег појма „дрво” 
чине појмови: „листопадно дрво”, „четинарско дрво”, „бреза”, „храст”, 
„липа”, а његов досег чини сво појединачно дрвеће.

• Шта је садржај појма? Објасните на истом примеру.
Садржај је скуп особина, или опис датог појма. Садржај појма „дрво” је да је 
то биљка која расте из семена; има корен, стабло и крошњу или гране...

• Шта је детерминација, а шта апстракција?
Додавање нових обележја, којим се смањује обим назива се детерминација, 
а одузимање обележја, којим се повећава обим зове се апстракција.

• У каквом су односу обим и садржај појма?
Обрнуто су пропорционални. Ако повећавамо обим, смањујемо садржај 
појма, и обрнуто.



ВРСТЕ ПОЈМОВА

Појмове можемо поделити према:
врстама предмета мисли,
сраджају
и обиму



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ МИСЛИ

Подела појмова према предмету мисли се врши 
по два принципа.

1. Да ли предмет мисли постоји независно од 
нашег замишљања или не.

2. По димензији стварности на коју се појмови 
односе.



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ МИСЛИ

По првом принципу (да ли предмет 
постоји независно од нашег 
замишљања) разликујемо:

•реалне (коњ, јабука) и

•имагинарне појмове (крилати коњ, 
златна јабука)



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ МИСЛИ

По другом принципу (по димензији 
стварности) разликујемо:

•појмове о психичкој (радост, досада)

•физичкој (облак, ветар) и

•логичкој стварности (релација, узрок)



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПРЕМА САДРЖАЈУ

Подела појмова према садржају такође се 
може извести по два принципа:

1. Да ли садржајем појма одређујемо 
присуство или одсуство неке 
карактеристике.

2. По броју карактеристика које појам има 
у свом садржају.



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПРЕМА САДРЖАЈУ

По првом принципу (да ли садржајем појма одређујемо 
присуство или одсуство неке карактеристике) 
разликујемо:

• позитивне – стрпљење, искреност, употрбљивост и

• негативне – нестрпљење, неупотребљивост, 
непоузданост

Постоје и негативни појмови који се изражавају
позитивним терминима (лаж, оскудица, ништа).



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПРЕМА САДРЖАЈУ

По другом принципу (по броју карактеристика 
које појам има у свом садржају) разликујемо:

•Просте – који имају само једну 
карактеристику (високо, плаво) и

•Сложене – који имају више од једне 
карактеристике (удобне нове патике, мала 
продавница)



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПО ОБИМУ

Појмове можемо поделити по обиму на

1. квантификоване и неквантификоване

2. индивидуалне и класне



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПО ОБИМУ

Прва подела се врши по томе да ли појам 
уз себе има или нема квантификатор.

Квантификатори су речи као што су сви, 
неки, ниједан, које одређују на колико 
чланова класе из обима појма мислимо.



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПО ОБИМУ

Некватификовани појмови немају тачно одређен
обим, они су глобални.

На пример, у реченици „Ученици су несташни” нисмо
одредили на које ученике мислимо ни колико их је.

Квантификовани појмови имају тачно одређен обим
и могу бити универзални, партикуларни и сингуларни.

На пример, „сви ученици” је универзалан, „неки ученици”
је партикуларан, а „Сократ” сингуларан појам.
Сингуларни појмови се понашају као универзални јер се
односе на целу класу од једног члана.



ВРСТЕ ПОЈМОВА ПО ОБИМУ

По броју чланова на које се односе, појмови 
могу бити:

Индивидуални – односе се на један 
појединачан предмет мишљења (Платон) и

Класни – односе се на више појединачних 
предмета мишљења који имају заједничке 
особине (филозоф).



КОМБИНОВАНА ПОДЕЛА

Појмове можемо даље делити 
комбиновањем поделе по обиму и 
садржају на:

•конкретне и апстрактне

• јасне и нејасне

•разговетне и неразговетне



КОНКРЕТНИ И АПСТРАКТНИ ПОЈМОВИ

Неки логичари конкретним сматрају појмове који се односе на један
појединачни предмет, а апстрактним оне који се односе на класу
предмета. Овако схваћени конкретни и апстрактни појмови поклапају
се са индивидуалним и класним. Други их изједначавају са појмовима
за ствари и за својства. Трећи конкретним називају појмове о нечему
што се може сликовито представити, а апстрактним оне који се не могу
сликовито представити. Ова дистинкција је прилично неодређена, јер је
моћ предочавања код разних људи различито развијена.

Конкретни појам се односи на предмет одређен
стварним и емпиријским обележјима, а

апстрактни појам се односи на предмет одређен
само замисливим обележјима.



ЈАСНИ И НЕЈАСНИ

Јасан је онај појам код којег нам је
познат сав његов обим, а

нејасни су они појмови чији нам је
обим познат само делимично.
Ако не умемо да класификујемо појам, он нам је нејасан.



РАЗГОВЕТНИ И НЕРАЗГОВЕТНИ ПОЈМОВИ

Појам је
разговетан ако нам је познат његов
садржај, а
неразговетан ако нам је познат само део
његовог садржаја.
Ако не умемо да дефинишемо појам, он нам је неразговетан.
Јасни појмови су обично и разговетни, а разговетни су обично и јасни, али не мора увек
бити тако. Да ли је неки предмет жут или наранџаст, може бити нејасно због тога што ми
не разликујемо ове боје, али може бити нејасно и због тога што се сама боја налази на
граници ове две боје.



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

1. Наведите по два примера за следеће врсте појмова:
а) индивидуалне, б) класне, в) неквантификоване, г) квантификоване, д)
универзалне, ђ) партикуларне, е) једноставне, ж) сложене, з) позитивне, и)
негативне, ј) конкретне, к) апстрактне

2. Дата је група појмова: тачка, најбржи човек, правац,
камен, лепота, мој сат, радост, садашњи тренутак, ово,
ништа, праведност, врлина, Земља, Сунце, боја, црвено,
слобода, однос, планета, физичко тело, енергија, Петар
Пантић. Поделити ове појмове на апстрактне и конкретне.

3. Наведи бар један критеријум за разликовање апстрактних
и конкретних појмова.



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

4. Заокружи тачну тврдњу:
а) Појам „сваки ученик” у реченици: „Сваки ученик
има ђачку књижицу” је квантификован. б) Појам
„ученик” у реченици: „Ученици су несташни” је
квантификован.

5. Када је појам:
а) јасан, б) нејасан, в) разговетан, г) неразговетан,
д) конкретан, ђ) апстрактан?



ПИТАЊА И ВЕЖБЕ

6. Дати су појмови: „неке четинарске шуме”, „дефиниција
кисеоника” и „Земља”. За сваки од њих одговорите на следећа
питања:

₋ Да ли је то индивидуални или класни појам?

₋ Ако је класни, да ли је неквантификован или квантификован?

₋ Ако је квантификован, да ли је универзалан или партикуларан?

₋ Да ли је позитиван или негативан?

- Да ли је конкретан или апстрактан?


