
РАСПОДЕЉЕНОСТ



Појам је расподељен

у неком исказу

кад тај исказ тврди нешто

о целој класи предмета

који спадају у тај појам.



Или: Ако је појам

у неком суду мишљен

у целом свом обиму,

онда је тај појам

у том суду расподељен.



DISTRIBUTION

Distribution of terms is the application
of a term of a proposition to the entire
class that the term denotes. A term is
said to be distributed in a given
proposition if it is used to cover all the
members of the class that it denotes.



DISTRIBUTION

In a proposition of the form “No S is P,” both the
subject and the predicate are distributed.

In the form “Some S is P,” neither S nor P is
distributed.

In “Every S is P,” S is distributed, but P is not.

In “Some S is not P,” S is not distributed, but P is.



У А исказу је расподељен

само субјекат.

Сви S* су P-

S*aP-

*A-
Расподељени појам смо означили звездицом, а 

нерасподељени знаком минус.



У Е исказу су расподељени

и субјекaт и предикат.

Ниједан S* није P*

S*eP*

*E*



У I исказу није расподељен

ни субјекат ни предикат.

Неки S- су P-

S-iP-

-I-



У О исказу je расподељен

само предикат.

Неки S- нису P*

S-oP*

-O*



DISTRIBUTION

Universal propositions distribute the subject termS

Negative propositions distribute their predicate P

Naturally, singular terms (including proper names used as
singular terms) are always distributed, for they refer only
to one object and cannot refer to fewer.



*A- *E*

-I- -O*



Ако знамо да препознамо 
када је појам расподељен, 

можемо брже и
прецизније да одредимо 

да ли је неки закључак 
силогизма исправан.



DISTRIBUTION

The importance of distribution
lies in its being a principle of
formal inference that no term
may be distributed in the
conclusion unless it was
distributed in the premises.



ПРИМЕР

Сви кошаркаши су спортисти.

Сви фудбалери су спортисти.

Сви кошаркаши су фудбалери.
није правилан, јер средњи термин „спортисти” није 

расподељен ни у једној од премиса.

Сви кошаркаши* су спортисти-.

Сви фудбалери* су спортисти-.

Сви кошаркаши* су фудбалери-.


