
1. Да ли је свака реченица суд? 
 

2. Наведи теорије о структури суда. 
 

3. Каква је структура суда по предикационој теорији? 
 

4. По која четири критеријума се традиционално деле судови? 
 

5. Како се деле судови по квантитету? 
 

6. Како се деле судови по квалитету? 
 

7. Наведи комбиновану поделу судова по квантитету и квалитету 
 

8. У каквом су односу судови 

- А и Е? –  

- А и I; Е и О? –  

- I и О? –  

- А и О; Е и I? –  
 

9. Ако је суд А: Сва деца су весела. како гласи суд који је у односу на њега 
- контраран          
- подређен          
- контрадикторан         

 

10. Шта знамо о истинитосним вредностима судова у логичком квадрату? 
 

11. Ако је суд Е Т, какве су истинитосне вредности њему контрарног, подређеног 
и контрадикторног суда? 
 

12. Ако је суд О Т, какве су истинитосне вредности њему подконтрарног, 
надређеног и контрадикторног суда? 

 

13. Ако је дат суд А: Сва деца су весела. у каквом су међусобном односу њему 
контраран и подређен суд? 
 

14. Изведи непосредан закључак конверзијом 

- Сви хајдуци су бркати. 
- Сви Енглези су Британци. 
- Све балерине су витке. 
- Све манекенке су лепе. 
- Сви књижевници су писмени људи. 
- Сви кошаркаши су спортисти. 
- Све ласте су птице селице. 
- Све гимназијалке су образоване девојке. 
- Неки лабудови су црне птице. 
- Неки Сремци су шахисти. 
- Неки лептири су машне. 
- Неки медведи су плишане играчке. 
- Неки Митровчани су витки. 
- Неки Митровчани су вредни. 
- Неки Митровчани су смеђи. 
- Неки кошаркаши су високи. 



- Ниједан голуб није птица селица. 
- Ниједан троугао није круг. 
- Ниједна лала није ружа. 
- Ниједна цвекла није мандарина. 
- Ниједан делфин није риба. 
- Ниједан острвљанин није непливач. 
- Ниједан планинар нису неспретан. 
- Ниједан голуб није птица селица. 

 

15. Изведи непосредан закључак еквиполенцијом 

- Сва деца су немирна. 
- Сва деца су весела. 
- Све шкољке су лепе. 
- Сви планинари су спретни. 
- Све јахте су скупе. 
- Сви ученици трећег разреда су искрени. 
- Сви ученици трећег разреда су вредни. 
- Сви ученици трећег разреда су музикални. 
- Неки људи су неписмени. 
- Неки људи су паметни. 
- Неки скијаши су пливачи. 
- Неке вежбе су тешке. 
- Неки лабудови су црни. 
- Неки Митровчани су вредни. 
- Нека осећања су искрена. 
- Нека пријатељства су права. 
- Ниједна ласта није станарица. 
- Ниједна рода нема кратак кљун. 
- Ниједна врана није бела птица. 
- Ниједан труд није узалуд. 
- Ниједан школски предмет није неважан. 
- Ниједан острвљанин није непливач. 
- Ниједна добра вила није злонамерна. 
- Ниједан школски предмет није досадан. 
- Неки спортисти нису скромни. 
- Неке вести нису лоше. 
- Неке слике нису безвредне. 
- Неке биљке нису вишегодишње. 
- Неки спортисти нису непушачи. 
- Неке лекције нису тешке. 
- Неки кошаркаши нису високи. 
- Неке књиге нису скупе. 
 

16. Изведи непосредан закључак контрапозицијом 

- Сви пензионери су штедљиви. 
- Сви лавови су кичмењаци. 
- Све добре виле су добронамерне. 



- Сви спортисти  су непушачи. 
- Све јахте су скупе ствари. 
- Све гимназијалке су образоване девојке. 
- Сви Исланђани су љубитељи тулумби. 
- Све Ане су лепе девојке. 
- Ниједна петица није паран број. 
- Ниједан спортиста није пушач. 
- Ниједан неискрен није разбарушен. 
- Ниједан острвљанин није непливач. 
- Ниједан голуб није птица селица. 
- Ниједан гимназијалац није неталентован. 
- Ниједна добра вила није злонамерна особа. 
- Ниједан џокеј није дебео. 
- Неки клизачи нису пливачи. 
- Неке књиге нису скупе ствари. 
- Неки Митровчани нису млади. 
- Неке престонице нису мали градови. 
- Неки Митровчани нису ниски. 
- Неки Сремци нису досадни људи. 
- Неки факултети нису приватне установе. 
- Неки весели људи нису дебељуце. 

 

17. Препознај врсту непосредног закључка 
- Атлетичари су снажни. →  Атлетичари нису слаби. 
- Све вране су црне птице. → Неке црне птице су вране. 
- Неки Ирци нису риђокоси. → Неки тамнокоси су Ирци. 

 

18. Ако је суд добијен конверзијом: Ниједан круг није троугао. како гласи 
почетни суд? 
 

19. Ако је суд добијен еквиполенцијом: Неке књиге нису скупе. како гласи 
почетни суд? 

 

20. Ако је суд добијен контрапозицијом: Неке спавалице су уметници. како гласи 
почетни суд? 


