
ФИЛОЗОФИЈА III РАЗРЕД   Иницијални тест В Ученик, разред _______________________________ 

 

Тест се састоји од 5 питања и свако има исту форму: премиса и три понуђене конклузије.  

Подразумева се да су све премисе истините, а све што се у њима тврди треба схватити буквално. Само једна 

конклузија је логичка последица премиса и ваш задатак је да одредите која. Измишљене речи, као што су перпелка 

или здунац служе томе да се ваше логичке способности одвоје од знања, јер у решавању овог теста треба да 

користите само логику. 

1. Ако задрмамо перпелку, почеће паљба. У последњих сад времена није било паљбе. 

а) У последњих сад времена нико није дрмао перпелку. 

б) Не треба дрмати перпелку. 

в) У последњих сад времена неко је дрмао перпелку.  

 

2. Новинари су слагали и написали да је каљави бездиш неписмен и дрзак. 

а) Каљави бездиш у ствари је образован и тактичан. 

б) Каљави бездиш у ствари је образован, али није тактичан. 

в) Ти новинари су слагали. 

 

3. Све оне који гласно буре обавезно неко поједе. Све ухмирке увек гласно буре. 

а) Сви који гласно буре су ухмирке. 

б) Неке ухмирке нико не поједе. 

в) Све ухмирке обавезно неко поједе. 

 

4. Све пуфнице одликује или памет или лепота, а понекад и једно и друго. 

а) Пуфница не може бити глупа. 

б) Не постоје глупе и ружне пуфнице. 

в) Не постоје паметне и лепе пуфнице.  

 

5. Кафља увек или трчи или дише. 

а) Кафља дише док трчи. 

б) Кафља не дише док трчи. 

в) Кафља не дише стојећи. 

________________________________________________________________________ 

 

ФИЛОЗОФИЈА III РАЗРЕД   Иницијални тест Г Ученик, разред _______________________________ 

Тест се састоји од 5 питања и свако има исту форму: премиса и три понуђене конклузије.  

Подразумева се да су све премисе истините, а све што се у њима тврди треба схватити буквално. Само једна конклузија 

је логичка последица премисе и ваш задатак је да одредите која. Измишљене речи, као што су перпелка или здунац 

служе томе се ваше логичке способности одвоје од знања, јер у решавању овог теста треба да користите само логику. 

1. Постоји само две врсте здунаца, црвени и плави. Што се тиче овог здунца, он уопште није плав. 

а) Овај здунац је плав. 

б) Овај здунац је лила. 

в) Овај здунац је црвен. 

 

2. Сви навијачи воле игу. 

а) Не постоји навијач који не воли игу. 

б) Не постоји навијач који воли игу. 

в) Свако ко воли игу је навијач. 

 

3. Неке лапухондрије нису стабилне. 

а) Ниједна лапухондрија није стабилна. 

б) Постоје нестабилне лапухондрије. 

в) Неке лапухондрије су стабилне. 

 

4. Причало се да су дукне и тврде и оштре. Испоставило се да то уопште није тако. 

а) Дукне су у ствари меке и тупе. 

б) Дукне су у ствари меке или тупе или и једно и друго. 

в) Дукне су у ствари меке или тупе, али не и једно и друго. 

 

5. Кад спавате, обавзно муварите. 

а) Ако муварите, значи да спавате. 

б) Ако не спавате, онда не муварите. 

в) Ако не муварите, значи да не спавате. 

 


