
ОДНОСИ МЕЂУ ПОЈМОВИМА



Односи међу појмовима

Појмови могу бити:
• еквивалентни
• eквиполентни
• суперординирани и субординирани
• интерферирајући
• координирани
• контрарни
• контрадикторно-координирани
• контрадикторни и
• диспаратни



Еквивалентни појмови

Појмови који имају исти обим и исти
садржај су еквивалентни. Разликују се
само у свом језичком изразу.
На пример, такви су појмови „сто” и „астал”.
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Еквиполентни појмови

Појмови који имају исти обим, а различит
садржај су еквиполентни.
На пример, такви су појмови „2+2” (А) и „7-3” (Б).
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Подређени и надређени појмови

Подређени (субординирани) појмови имају ужи
обим, а надређени (суперординирани) појмови
имају шири обим. Обим подређеног појма се
налази у саставу надређеног појма.
На пример у релацији појмова „жива бића” (А) и „биљке” (Б),
„жива бића” су надређени, а „биљке” подређени појам. У жива
бића спадају биљке, док у биљке не спадају сва жива бића.
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Укрштени појмови

Укрштени (интерферирајући) појмови –
два појма која имају делимично исти обим
и делимично исти садржај.
На пример у релацији појмова „ученик” (А) и
„спортиста” (Б) знамо да се неки (али не и сви) ученици
баве спортом па припадају и појму спортисти, а неки
(али не и сви) спортисти су ученици па припадају и
појму ученици.
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Координирани појмови

Координирани појмови – то су појмови који су
субординирани заједничком вишем појму, али
имају неке особине које их раздвајају.

На пример појмови „сом” (А) и „морски пас” (Б)
припадају вишем појму „рибе” (В), али се разликују по
томе што је сом слатководна риба, док морски пас живи
у сланим водама.
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Контрарно-координирани појмови

Контрарни појмови – то су појмови који су
такође субординирани заједничком вишем
појму, али се међусобно разликују више од
осталих.

Такви су, на пример, појмови „црно” и „бело” који
припадају заједничком појму боје.
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Контрадикторни појмови

Контрадикторни појмови – су два појма од којих
један потпуно негира садржај другог, а својим
опсегом обухвата опсеге свих других појмова
осим тог једног.

Такви су појмови „музикалан” и „све само не
музикалан”.
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Контрадикторно-координирани

Контрадикторно-координирани – два појма од
којих један представља негацију другог, при
чему се оба налазе у опсегу истог вишег појма.

На пример, такви су појмови „плав” и „било које боје
осим плаве”, или појмови „победник трке” и „сви остали
учесници трке”.
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КОНТРАРНИ,
КОНТРАДИКТОРНО КООРДИНИРАНИ

И КОНТРАДИКТОРНИ

Појмови

• „светло-плав” и „тамно-плав” су контрарни

• „плав” и „било које боје осим плаве” су контрадикторно 
координирани

• „плав” и „не-плав” су контрадикторни.

• „најуспешнији” и „најмање успешан” су контрарни

• „најуспешнији” и „не толико успешни” су контрадикторно-
координирани

• „најуспешнији” и „мање успешни” су такође контрадикторно
координирани

• „успешан” и „све само не успешан” су контрадикторни



КОНТРАРНИ,
КОНТРАДИКТОРНО КООРДИНИРАНИ

И КОНТРАДИКТОРНИ

Појмови

• „светло-плав” и „тамно-плав” су контрарни

• „плав” и „било које боје осим плаве” су контрадикторно 
координирани

• „плав” и „не-плав” су контрадикторни.

• „најуспешнији” и „најмање успешан” су контрарни

• „најуспешнији” и „не толико успешни” су контрадикторно-
координирани

• „најуспешнији” и „мање успешни” су такође контрадикторно
координирани

• „успешан” и „све само не успешан” су контрадикторни

Какви су појмови „успешан” и „неуспешан”?



Диспаратни појмови

Диспаратни појмови – тако различити да их ни
по чему не можемо упоређивати. Ови појмови
припадају различитим категоријама.

Такви су појмови: „лево” и „маслачак”.
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Питања и вежбе

1. Дати су појмови: човек, кућа, аутомобил,
троугао, морска алга

а) да ли међу њима има диспаратних појмова?

б) по чему су наведени појмови различити?

в) да ли међу њима има подређених и надређених
појмова?

г) да ли је неки од ових појмова укрштен са другим
појмом?

д) да ли међу наведеним појмовима има
контрарних?



Питања и вежбе

2. Да ли се неки од ових појмова могу укрштати:
возач, музичар, спортиста, студент, лекар?

3. Која два појма се укрштају у појму физичка
хемија?

4. Који појам добијамо укрштањем појмова:

• биљка и лек

• биљка и отров

• биологија и хемија?

5. Да ли појам који је добијен укрштањем двају
појмова мора имати свој надређени појам?



Питања и вежбе

6. У каквом су односу појмови Београд и
главни град Србије?

7. У каквом су односу појмови двоспратна
кућа и троспратна кућа?

8. У каквом су односу појмови млад човек
(младић) и стар човек (старац)?

9. Нека појам А на српском гласи кућа, а
појам Б на енглеском гласи house. У
каквом су односу ови појмови?

10.У каквом су односу појмови број 10 и број
5+5?



Питања и вежбе

11.У каквом су односу појмови природан
број и цео позитиван број?

12.У каквом су односу појмови
професионални спорт и аматерски спорт?

13.У каквом су односу појмови Србин и
Италијан?

14.Наведите најближи надређени појам коме
су подређени појмови: пас, мачка, коњ и
кокошка.

15.Наведите појам који је надређен
појмовима тенис и ватерполо.



Питања и вежбе

16.У каквом су односу појмови бело и црно?

17.Који појам је противречан појму црно?

18.Да ли су појмови књига и књига коју сам
узела из библиотеке једнаког степена
општости?

19.У каквом је односу појам књига из
биологије према појму књига из хемије?

20.У каквом је односу појам мајстор према
појму зидар?


