
I Допуни: 

1. . 

2. Неки месождери су људи 

3. Неки месождери су друштвена бића. 

 

1. Ниједан лек није отров. 

2. Сви отрови су опасне ствари. 

3. 

 

II Пронађи грешку: 

1. Све четке су бодљикаве. 

2. Сви јежеви су бодљикави. 

3. 

 

1. Сви диносауруси су изумрли. 

2. Птица додо није диносаурус. 

3. 

 

1. Неки цареви су праведни. 

2. Ниједан цар није лопов. 

3. 

 

III Докажи 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 III и IV 

фигури 

- 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 

 

IV Покажи (кроз све фигуре): 

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

- да 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? 

 

V Пронађи 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 


