
1. Наведи по два примера за a, i, e, и o суд. 

2. Шта је силогизам? 

3. Од колико судова се састоји категорички силогизам? 

4. Колико различитих појмова се појављује у категоричком силогизму? 

5. Од чега зависи изглед силогистичке фигуре? 

6. Који појам се појављује у обе премисе, а не појављује се у конклузији? 

7. Како се означава средњи, а како крајњи појмови? 

8. Где се, у категоричком силогизму, јавља појам S? 

9. Где се, у категоричком силогизму, јавља појам М? 

10. Где се, у категоричком силогизму, јавља појам P? 

11. Којим фигурама припадају ови силогизми: 

PM  MP  PM  MP 

SM  SM  MS  MS 

SP  SP  SP  SP 

12. Конструиши по један пример за сваку фигуру 

13. По чему се разликују модуси категоричког силогизма? 

14. Каква конклузија следи из једне универзално-афирмативне и једне партикуларно-негативне 

премисе? 

15. Ако су премисе a и i, шта је конклузија? Објасни. 

16. Ако су премисе a и о, шта је конклузија? Објасни. 

17. Ако су премисе е и а, шта је конклузија? Објасни. 

18. Ако су премисе e и i, шта је конклузија? Објасни. 

19. Ако су премисе i и е, шта је конклузија? Објасни. 

20. Ако су премисе е и о, шта је конклузија? Објасни. 

21. Ако су премисе i и о, шта је конклузија? Објасни. 

22. Да ли се из две негативне премисе може извести афирмативна конклузија? 

23. Какву конклузију можемо извести из две негативне премисе? 

24. Да ли се из две афирмативне премисе може извести негативна конклузија? 

25. Какву конклузију можемо извести из две партикуларне премисе? 

26. Шта је слабија премиса? 

27. Шта је расподељеност? 

28. Зашто је важно да средњи појам буде расподељен бар у једној премиси? 

29. Зашто је број расподељених појмова у конклузији бар за један мањи него у премисама? 

30. Да ли појам који је био расподељен у премисама мора бити расподељен и у конклузији? 

31. Зашто није могуће извести конклузију из две партикуларне премисе? 

32. Зашто је у модусима Darapti, Felapton, Fesapo и Bramantip конклузија партикуларна? 

33. Доказати да:  

- i суд не може бити велика премиса I и II фигуре 

- ако је велика премиса i, мала мора бити a 

- o може бити велика премиса само у III фигури 

- o може бити мала премиса само у II фигури 

- o не може бити премиса у I/IV фигури 

- ако је S предикат премисе, закључак не може бити a 

- ако је закључак универзалан, средњи појам може бити расподељен само једном 

- у I и II фигури само мања премиса може бити партикуларна 

- ако је мала премиса о, велика мора бити а 

- i не може бити велика премиса II фигуре 

34. Показати (кроз све фигуре): 



- само једна фигура допушта о суд у великој премиси – која? 

- само једна фигура допушта о суд у малој премиси – која? 

- због чега само I фигура даје а конклузију? 

- у којој фигури је допуштено да P буде раздељено у премиси, али не и у 

конклузији? 

- који суд мора бити на месту мале премисе ако је велика I суд? 

- због чега велика премиса не може бити I суд ако је конклузија негативна? 

35. Пронаћи правилне модусе у којима: 

- је само један појам расподељен и то једном 

- је само један појам расподељен, али два пута 

- су два појма расподељена, сваки по једном 

- су два појма расподељена, сваки по два пута 

36. Конструисати силогизме: 

- I фигура, од појмова: писци (M), песници (S), уметници (P) 

- III фигура, од појмова: песник (M), писац (P), уметник (S) 

- IV фигура, од појмова: вредно дете (S), ученик (P), гимназијалац (M) 

- II фигура, од појмова: добар (M), дечак (S), непослушан (P) 

- IV фигура, од појмова: музикалан (M), глумац (P), талентован (S) 

- III фигура, од појмова: риба (М), птица (P), велика животиња (S) 

- I фигура, од појмова: троугао (M), круг (P), геометријско тело (S) 

- II фигура, од појмова: издржљив (M), човек (S), маратонац (P) 

37. Одреди фигуру и модус, нацртај дијаграм и утврди да ли су дати силогизми правилни: 
 

1. Неки књижевници су Руси. 

2. Сви књижевници су сањари. 

3. Неки сањари су Руси. 
 

1. Сви сликари су уметници. 

2. Неки уметници нису сањари. 

3. Сви сањари су сликари. 
 

1. Неки спортисти су кошаркаши. 

2. Ниједан кошаркаш није ниског раста. 

3. Сви (људи) ниског раста су спортисти. 

 

38. Одредите фигуру и модус, допуните и нацртајте дијаграме за следеће силогизме: 

 

1. Сви велики камиони превозе велике терете. 

2. _________________________________ 

3. Сви шлепери превозе велике терете. 
 

1. Сваки аутомобил у саобраћају мора бити регистрован. 

2. Сваки стари аутомобил је аутомобил у саобраћају. 

3.  
 

1. Ниједан троугао није квадрат. 

2. Сваки правоугли троугао је троугао. 



3.  
 

1. 

2. Неки неодговорни људи су ловци. 

3. Неки неодговорни људи су заштитари природе. 
 

1. Сви људи су смртни. 

2. Сократ је човек. 

3.  
 

1.  

2. Све орке су китови. 

3. Ниједна орка није риба. 

 

1. Све птице имају крила. 

2.  

3. Неке животиње имају крила. 
 

1. Ниједан троугао није круг. 

2. Неке геом. слике су троуглови. 

3.  
 

1.  

2. Све планинске реке су реке. 

3. Ниједна планинска река није језеро. 

1. Све вежбанке су свеске. 

2.  

3. Ниједна оловка није вежбанка. 
 

1. Ниједна трешња није јабука. 

2. Неке воћке су јабуке. 

3.  
 

1.  

2. Неки људи нису уметници. 

3. Неки људи нису сликари. 
 

1. Сви лептири су лепи. 

2. Сви лептири су инсекти са крилима. 

3.  
 

1.  

2. Неки лептири су машне. 

3. Неке машне су лепе. 
 

1. Неки сокови су хладни. 

2. Сви сокови су здрави 

3.  
 

1.  

2. Све жирафе су биљоједи. 



3. Неки биљоједи немају кратак врат. 
 

1.  

2. Све шуме су корисне. 

3. Неке корисне шуме нису тропске. 
 

1. Сви портрети су уметничка дела. 

2.  

3. Неке вредне ствари су портрети. 
 

1.  

2. Ниједан спортиста није пушач. 

3. Ниједан пушач није атлетичар. 
 

1. Неки писци су духовити. 

2. Сви духовити људи су паметни. 

3.  
 

1.  

2. Сви кругови су геометријске слике. 

3. Неке геометријске слике нису квадрати. 
 

1. Ниједан глумац није досадан. 

2.  

3. Неки полтичари нису глумци. 


