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Увод

У шестом су поглављу примери задатака с назначеним
образовним исходом који се задатком испитује, тачним
Логика је на државној матури изборни предмет.
одговором те начином бодовања. Уз поједине примере
приложене су и могуће методе решавања задатака.
Испитни каталог за државну матуру из Логике
темељни је докуменат испита којим се описује шта
Седмо поглавље одговара на питање како се
ће се и како испитивати на државној матури из овог припремити за испит.
предмета у школској години 2011/2012.
Испитни каталог садржи информације о облику
1. Подручја испитивања
и садржају испита. Њиме се одређује шта се од
Сврха испита из Логике је утврдити степен
приступника очекује на испиту. Испитни каталог
овладавања знањем и досегнутим нивоом вештине
усклађен је са одобреним Наставним планом и
на крају средњошколског образовања те допринети
програмом за Логику у гимназијама.
усавршавању општих академских способности
Испитни каталог садржи ова поглавља:
приступника потребних за наставак образовања те за
1. Подручја испитивања
живот и рад у савременом друштву.
2. Образовни исходи
Испитом се проверава у којој мери приступник зна,
3. Структура испита
односно може:
4. Технички опис испита
• да исправно користи логичке називе
5. Опис бодовања
• да препозна и одреди облике мисли
6. Примери задатака с детаљним објашњењем
• да одреди својства облика мисли
7. Припрема за испит.
• да одреди односе међу облицима мисли исте и
различите врсте
У првом и другом поглављу читалац може наћи
одговор на питање шта се испитује.
• да примени основне логичке поступке у испитивању
У првом су поглављу наведена подручја испитивања, својстава облика мисли
односно кључна знања и вештине из овог предмета • да користи логичко идеографско писмо и графичке
које се испитују испитом на државној матури.
поступке у описивању облика мисли и испитивању
њихових својстава
У другом је поглављу објашњен начин на који ће
се наведена знања и вештине проверавати кроз
• да препозна научне методе.
конкретне описе онога што се од приступника
Достигнути ниво знања те вештина приступника
очекује да зна, разумије и може да учини.
утврђује се на темељу постигнућа очекиваних
Треће, четврто и пето поглавље одговарају на питање образовних исхода у овим подручјима:
како се испитује, а у њима је објашњена структура и 1. Појам
облик испита, врсте задатака те начин провођења и
2. Суд: неформална и формална логика
вредновања појединих задатака и испитних целина.
3. Закључак: неформална и формална логика

Гласник Министарства просвјете и шпорта, број 1, Школске
4. Методологија.

новине, Загреб, 1994.
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Исходи су описани као способности да се изведу
2.2. Суд: неформална и формална логика
одређене умне радње с обзиром на логичко градиво. 2.2.1. Дефиниција суда
Приступник зна, односно може:
2. Образовни исходи
– да препозна реченице које исказују судове
У овом су поглављу за свако подручје испитивања
– да издвоји логички субјект и логички предикат у
одређени образовни исходи, односно описи онога
„аристотеловским судовима” (а, е, и, о)
што се од приступника очекује да зна, разумије и
– да искаже дефиницију суда својим речима.
може да учини како би постигао успех на испиту.
2.2.2. Класификација судова, „логички квадрат”
Приступник зна, односно може:
– да сачини „аристотеловске судове” према
”логичком квадрату”
– да одреди негацију „аристотеловског суда”
– да повеже појам о негацији (нијекању) и појам о
односу контрадикције (протуречности)
– да одреди и препозна једноставан и сложен суд те
повеже појам негације и истовредности сложених
судова и протуречности према „логичком
2.1.2. Односи меду појмовима
квадрату”
Приступник зна, односно може:
– да опише „аристотеловске судове” помоћу
Венових дијаграма
– да наброји врсте односа међу појмовима и наведе
њихова обележја, да одреди који однос остварују
-да одреди врсте судова по модалности и по
задани познати појмови, за задани појам да одреди релацији према Кантовој класификацији.
онај који с њим остварује одређени однос
– да тумачи и сачињава дијаграмске приказе односа 2.2.3. Основе синтаксе и семантике
појмовних опсега („мрежа појмова”, Венов дијаграм, пропозицијске логике (исказне логике, рачуна
Еулеров дијаграм, „пирамида појмова”, „лествица
судова)
појмова” итд.)
Приступник зна, односно може:
– да опише проблем броја и врсте најопштијих
– да сачини истинитосне таблице за
појмова.
истинитоснофункционалне везнике (повезнике,
конективе):
– да разликује укључну и искључну дисјункцију
те искаже бинегацију и ексклузију
(инкомпатибилност) помоћу других везника
2.1. Појам
2.1.1. Дефиниција појма, опсег појма, садржај
појма
Приступник зна, односно може:
– да одреди појмове који се јављају у неком суду
– да одреди опсег и садржај познатих му појмова
– да искаже дефиниције за појам, садржај појма и
опсег појма на различите начине.
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– да преведе реченице из природног језика на језик
пропозицијске логике и обратно
– да одреди истинитосну вредност и изгради
истинитосне таблице за реченице које садрже
више различитих истинитоснофункционалних
везника
– да преводи и исказује негације реченица с једном
врстом истинитоснофункционалних везника на
реченице с другом врстом везника
– да препозна и претвара једне исказе у њима
истовредне (еквивалентне) и протусловне
(контрадикторне) исказе
– да својим речима искаже значење термина
‘задовољивост’ (испуњивост) и ‘ваљаност’
(таутологичност)
– да за задани суд (исказ) одреди да ли је ли
‘задовољив’ (испуњив) и ‘ваљан’ (таутологичан)
или ‘протуречан’ (контрадикторан)
– да препозна ДеМорганов закон.
2.2.4. Основе језика логике првог реда
(предикатне логике, рачуна појмова)
Приступник зна, односно може:
– да препозна синтактичке врсте симбола у
реченицама логике првог реда: једномесне и
вишемесне предикате (прироке), индивидуалне
константе, индивидуалне варијабле,
истинитоснофункционалне везнике и
квантификаторе (количитеље)
– да преведе с природног језика на језик логике
првог реда реченице с једним или више
квантификатора те реченице у којима се јављају и
релацијски предикати и искаже њима истовредне
судове и негације
– да препозна значење предиката идентитета
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– да објасни разлику између традиционалног
и савременог схватања „аристотеловских
универзалних судова” с обзиром на претпоставку
непразног опсега логичког субјекта.
2.3. Закључак: неформална и формална логика
2.3.1. Дефиниција закључка, класификација
закључака, ваљаност и поузданост закључка
Приступник зна, односно може:
– да препозна јављање закључка у неком тексту,
издвоји премисе и конклузију
– да изложи, анализира и критикује поделу
закључака на дедуктивне и индуктивне
– да препозна и речима исказаже разлику између
ваљаности закључка и истинитости судова од
којих се састоји
– да прикаже закључак као погодбу којој је
антецендент коњункција премиса, а конзеквент
конклузија
– да примени поступке испитивања задовољивости,
незадовољивости и ваљаности исказа и
закључака у исказној (пропозицијској) логици
градњом истинитосних таблица и неизравним
доказом
– да препозна односе следа, изведивости,
протуречности и истовредности у исказној
логици
– да препозна односе следа, изведивости,
протуречности и истовредности у логици првог
реда.
2.3.2. Изабране врсте закључака (непосредни
закључци, категорични силогизми, хипотетички
силогизми, дисјунктивни силогизми,
полисилогизми)
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Приступник зна, односно може:
– да препозна и примени „непосредно
закључивање”
– да на темељу познавања истинитосне вредности
једног од „аристотеловских судова” (а, е, и, о)
закључи да ли је истинитосна вредност другог
одредива и која је (ако јесте одредива)
– да препозна у тексту дедуктиван посредан
закључак те издвоји његове премисе и конклузије
– да својим речима одреди и раздели појам о
дедуктивном закључку
– да извести конклузију која следи из изабраних
врста закључака (непосредни закључци,
категорички силогизми, хипотетички силогизми,
дисјунктивни силогизми, полисилогизми)
– да примени Венове дијаграме у анализи
ваљаности категоричних силогизама те ишчита
категорички силогизам из заданих Венових
дијаграма
– да изложи појам природне (наравне) дедукције
– да повеже нека правила природне дедукције
(искључење погодбе, увођење негације) с
познатим врстама закључивања и доказивања
(modus ponendo ponens, reductio ad absurdum)
– да анализира доказ природном дедукцијом тако
да препознаје премисе, важеће и неважеће
претпоставке, посредне и завршну конклузију
те за сваки корак у доказу одреди на темељу
којег је правила добивен из којих реченица или
поддоказа те на темељу даног правила и редова
на које се односи одреди реченицу која се изводи.

закључака
(на нивоу логике првог реда)
– да препозна типичне погрешке у закључивању и
наведе разлоге њихове неваљаности.

2.3.3. Погрешке у закључивању
Приступник зна, односно може:
– да разликује исправне и погрешне облике

2.4.4. Доказ
Приступник зна, односно може:
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2.4. Методологија
2.4.1. Дефиниција и дивизија
Приступник зна, односно може:
– да у тексту препозна јављање дефиниција и
дивизија (деоба) појма
– да анализира класичне дефиниције и дивизије те
издвоји њихове структурне елементе
– да разликује исправне и неисправне дефиниције
и дивизије те наведе називе за типичне погрешке.
2.4.2. Индуктивна метода
Приступник зна, односно може:
– да опише структуру индуктивних и аналогијских
закључака, разликује њихове врсте те изложи
разлоге непоузданости индукције
– да изложи сврху Милове индуктивне методе,
препозна њене облике и наведе слабости те
методе.
2.4.3. Дедуктивна метода
Приступник зна, односно може:
– да дефинише појам аксиоматског система, наведе
неке историјске примере те наброји пожељна
својства аксиоматских система.
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– да дефинише појам доказа, разликује директан
и индиректан доказ, повеже појам о доказу с
доказима у систему природне дедукције
– да наведе, препозна и опише типичне погрешке у
доказивању.
2.4.5. Логика као теорија: логика и друге науке,
логика као аксиоматски систем, логика као
систем природне дедукције
Приступник зна, односно може:
– да наведе неке разлике између логике и
психологије те између логике и математике
– да разликује чињенице и хипотезе
– да опише сврху реалних наука (опис, објашњење
и предвиђање)
– да наведе неке начине излагања логике као
теорије (аксиоматски, природном дедукцијом,
методом стабла) и препозна у тексту о којем је
начину излагања логичке теорије реч.
2.4.6. Логичка терминологија
Приступник зна, односно може:
– да одреди кључне логичке појмове те исправно
користи хрватске (српске) и латинске називе за
њихово обележавање (између осталих, користи
следеће латинске називе: modus ponendo
ponens, modus tollendo tollens, reductio ad
absurdum, tertium non datur, post hoc, ergo
propter hoc, definiendum, definiens, genus
proximum, differentia specifica, ignoratio elenchi,
argumentum ad hominem, petitio principii,
circulus in demonstrando, non sequitur).
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3. Структура испита
Удели подручја испитивања у испиту приказани су у
таблици 1.
Таблица 1. Бодовни удели подручја испитивања
ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА

БОДОВНИ
УДЕО

1. Појам [П]

10%

2. Суд: неформална и формална логика
[С]

30%

3. Закључак: неформална и формална
логика [З]

40%

4. Методологија [М]

20%

Укупно

100 %

Испит је сачињен од различитих врста задатака
с обзиром на начин решавања. Те врсте задатака
приказане су у таблици 2.
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Таблица 2. Врсте задатака с обзиром на начин решавања
Група задатака
алтернативног
избора

У групи задатака алтернативног избора налази се неколико тврдњи за које приступник треба
да одреди јесу ли тачне или неточне.

Група задатака
допуњавања

У групи задатака допуњавања приступник треба да допуни реченице, изводе или слику
уписивањем низа речи, бројева или других знакова који недостају те доцртавањем.

Задатак кратког
одговора

У задацима кратког одговора од приступника се тражи да кратко одговори на постављено
питање.

Задатак
продуженог
одговора

У задацима продуженог одговора приступник на сложено питање треба да одговори у
неколико реченица или уписивањем одговарајућег низа ознака које се задатком траже.

Структура испита приказана је у таблици 3.
Таблица 3. Структура испита
Група задатака
алтернативног
избора

Група
задатака
допуњавања

Задаци
кратког
одговора

Задаци
продуженог
одговора

Укупно

1. Појам [П]

0

2

0

0

2

2. Суд: неформална и
формална логика [С]

3

2

1

0

6

3. Закључак: неформална и
формална логика [З]

3

3

0

1

7

4. Методологија [М]

2

0

3

0

5

Укупно

8

7

4

1

20

ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА
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4. Технички опис испита
4.1. Трајање испита
Испит из Логике је писани и траје укупно 120 минута
без прекида.
Временик провођења државне матуре биће објављен
у Водичу кроз државну матуру те на мрежним
страницама Националног центра за вањско
вредновање образовања (www.ncvvо.hr).
4.2. Изглед испита и начин решавања
Приступници добивају сигурносну коверту у којој је
испитна књижица, лист за концепт и лист за одговоре.
Од приступника се очекује да пажљиво прочитају
упутства које ће следити током решавања испита.
Додатно, уз сваку врсту задатака приложено је
упутство за решавање. Читање ових упутстава је
важно јер је у њима назначен и начин обележавања
тачних одговора.
Задатке алтернативног избора приступници решавају
обележавањем слова тачног одговора.
Слова тачних одговора обележавају се знаком X. Ако
приступник обележи више од једног одговора за
поједини задатак, тај ће се задатак бодовати с 0 (нула)
бодова без обзира на то што је међу обележеним и
тачан одговор.
Задатке допуњавања те задатке кратког и продуженог
одговора приступници решавају уписивањем тачног
одговора на за то предвиђено место назначено у
упутству за решавање.
Током решавања задатака продуженог одговора
приступници могу да користе лист за концепт, али
4.3. Прибор
не смеју заборавити преписати своје одговоре на
Током писања испита из Логике допуштено је
предвиђено место.
користити хемијску оловку плаве или црне боје.

LOGIKA 2012 srp.indd 11

15.3.2012 15:17:06

12
5. Опис бодовања
Укупни број бодова је 60.
Опис бодовања за сваку врсту задатака приказан је у таблици 4.
Таблица 4. Опис бодовања према врсти задатка
Група задатака алтернативног
избора

Свака тачно одређена тврдња доноси 1 бод. Потпуно тачно решена група
задатака доноси укупно онолико бодова колико има тврдњи којима треба
одредити тачност.

Група задатака допуњавања

Свака тачно уписана надопуна доноси 1 бод. Потпуно тачно решена група
задатака доноси укупно онолико бодова колико се надопуна тражи.

Задатак кратког одговора

Тачан одговор на задатак кратког одговора доноси 2 бода.

Задатак продуженог одговора

Задатак продуженог одговора вреднује се према лествици за оцењивање у којој
свака честица одговора доноси 1 бод.

Највећи број бодова које приступници могу да остваре према подручју испитивања с обзиром на број и
врсту задатака у појединој целини приказан је у таблици 5.
Таблица 5. Опис бодовања испитних целина према подручју испитивања
Група задатака
алтернативног
избора

Група
задатака
допуњавања

Задаци
кратког
одговора

Задаци
продуженог
одговора

Укупно

1. Појам [П]

0

6

0

0

6

2. Суд: неформална и
формална логика [С]

9

7

2

0

18

3. Закључак: неформална
и формална логика [З]

10

9

0

5

24

4. Методологија [М]

6

0

6

0

12

Укупно

25

22

8

5

60

ПОДРУЧЈЕ
ИСПИТИВАЊА
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6. Примери задатака с детаљним објашњењем
У овом су поглављу примери задатака. Уз сваки пример задатка понуђен је опис те врсте задатка, тачан
одговор, образовни исход који се тим конкретним задатком испитује те начин бодовања. Уз поједине
примере приложене су и могуће методе решавања задатака.

6.1. Примери група задатака алтернативног избора
Задатак алтернативног избора састоји се од упутства (у којем је описан начин решавања задатка и које је
заједничко за све задатке тога типа у низу) и тврдње за коју приступник треба да одреди да ли је тачна или
не.
Пример 1.
Проучите наведени закључак.
У следећим задацима за сваку тврдњу одредите да ли је тачна (ДА) или нетачна (НЕ),
истинита (ДА) или неистинита (НЕ) те за закључке јесу ли ваљани (ДА) или неваљани (НЕ).
Одговоре обележите знаком X и обавезно их препишите на лист за одговоре.
Свест не може бити објашњена помоћу физикалних и хемијских законитости те, према томе,
она није физикална појава.
1. Конклузија овог закључка јест суд ‘Свест не може бити објашњена помоћу физикалних
и хемијских законитости’.								
ДА НЕ
2. Конклузија овог закључка јест суд ‘Свест није физикална појава’. 			

ДА НЕ

3. Да би овај закључак био ваљан, морали бисмо додати недостајућу премису.

ДА НЕ

4. Закључак би постао ваљан ако бисмо додали премису ‘Све физикалне појаве
могу се објаснити помоћу физикалних и хемијских законитости’.			
ТАЧНИ ОДГОВОРИ: 1. НЕ, 2. ДА, 3. ДА, 4. ДА
ОБРАЗОВНИ ИСХОД:
– препознати јављање закључка у неком тексту, издвојити премисе и конклузију
– разликовати исправне и погрешне облике закључака (на нивоу логике првог реда)
БОДОВАЊЕ:
1 бод – сваки тачан одговор (укупно 4 бода)
0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора или ако су обележена оба одговора
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Пример 2.
Проучите недопуњену истинитосну таблицу. Не морате је надопуњавати у испитној књижици.
Ваш је задатак анализирати задане реченице и у следећем задатку за тврдње одлучити јесу ли
тачне (ДА) или нетачне (НЕ).
Одговоре обележите знаком X и обавезно их препишите на лист за одговоре.
Задане реченице

P

Q

I

I

I

N

N

I

N

N

1.

2.

3.

P∧Q

P → ¬Q

( P ∧ Q ) ∨ (¬P ∧ ¬Q )

1. Постоји ред у којем су све три задане реченице истините. 			
2. Постоји ред у којем су две од три задане реченице истините. 			
3. Постоји ред у којем је тачно једна од три задане реченице истинита. 		

ДА НЕ
ДА НЕ
ДА НЕ

4. Реченица јест задовољива. ( P ∧ Q ) ∧ ( P → ¬Q ) 				

ДА НЕ

ТАЧНИ ОДГОВОРИ: 1. НЕ, 2. ДА, 3. ДА, 4. НЕ
Упутство: Потребно је знати дефиниције
истинитости за логичке (по)везнике. Након што,
према властитом избору, попуните таблицу на
листу за концепт, гледате шта је случај. За 4. тврдњу
морате знати шта је задовољивост (испуњивост).
Одговор на 4. тврдњу такође очитавате из таблице
гледајући постоји ли ред у делу таблице испод 1. и
2. реченице у којем су обе реченице истините.
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ОБРАЗОВНИ ИСХОД:
– одредити истинитосну вредност и изградити
истинитосне таблице за реченице које садрже
више различитих истинитоснофункционалних
везника
– за задани суд (исказ) одредити да ли је
‘задовољив’ (испуњив) и ‘ваљан’ (таутологичан)
или ‘протуречан’ (контрадикторан)
БОДОВАЊЕ:
1 бод – сваки тачан одговор (укупно 4 бода)
0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора
или ако су обележена оба одговора
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Пример 3.
Проучите задани суд. У следећем задатку за
тврдње треба да одлучите јесу ли тачне (ДА)
или нетачне (НЕ) ако је задани суд истинит.
Одговоре обележите знаком X и обавезно их
препишите на лист за одговоре.
Неки С нису П.
1. Појмови С и П могли би бити истовредни
(еквиполентни). 				
ДА НЕ
2. Појам С могао би бити подређен (субординиран)
појму П. 				
ДА НЕ
3. Појмови С и П могли би бити укрштени
(интерферентни). 			
ДА НЕ
4. Појам П могао би бити надређен
(суперординиран) појму С. 		
ДА НЕ
ТАЧНИ ОДГОВОРИ: 1. НЕ, 2. НЕ, 3. ДА, 4. НЕ
Упутство: Задатак је могуће решити на више
начина. Наводимо неке од њих.
Први начин
Ослањамо се на дефиниције односа међу
појмовима. Размотримо 2., 3. и 4. подзадатак.
За 2. и 4.: Ако је опсег првог појма (нпр., С)
обухваћен опсегом другог (нпр., П), а други има још
део опсега који није у опсегу првог, онда је први
појам подређен другом, а други је надређен првом.
Тврдња „Неки С нису П” пориче могућност да је
појам С обухваћен опсегом појма П. Дакле, појам
С није подређен појму П, а појам П није надређен
појму С.
За 3.: Интерферентни појмови су појмови који
имају делимично заједнички садржај и делимично
заједнички опсег. Тврдња „Неки С нису П” не
искључује могућност делимично заједничког
садржаја и делимично заједничког опсега иако их
не потврђује.
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Други начин
Ослањамо се на односе према „логичком квадрату”.
За 1., 2. и 4.: Ако је суд „Неки С нису П” истинит, суд
„Сви С су П” је неистинит.
Стога, појам С не може бити истовредан ни
подређен појму П.
Одговор у 4. подзадатку мора се поклапати с
одговором у 2. подзадатку јер је један појам
подређен другом ако и само ако је други надређен
првом.
За 3.: Ако је суд облика „Неки С нису П” истинит,
могуће је да „Неки С су П” буде истинит и могуће је
да буде неистинит. Прва од наведених могућности
показује да би појмови С и П могли бити укрштени.
Трећи начин
Ослонимо се на Венов дијаграм који приказује
задани суд.

×

S

P

За 1.: С и П не могу бити еквипотентни (истовредни)
јер постоји бар један предмет који је С, али није П.
За 2.: Из истог разлога С не може бити подређен
појму П.
За 3.: Могли би бити интерферентни. Наиме, у
заданом суду се само тврди да постоји С који није П,
што не искључује могућност постојања предмета С
који је П.
За 4.: Овај одговор мора се поклапати с одговором
у 2. подзадатку јер је један појам подређен другом
ако и само ако је други надређен првом.
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Четврти начин
Ослонимо се на Еулеров дијаграм.

P3

P4(ne-S)

БОДОВАЊЕ:
1
1 бод – сваки тачан одговор (укупно 4 бода)
0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора
или ако су обележена оба одговора

P1
S

P2

Кругови (ознаке за опсеге појмова) П1-П4
обележавају могуће односе појмова С и П у
заданом суду.
За 1.: Видљиво је да не могу бити истовредни јер се
њима придружени ликови не поклапају.
За 2.: Појам С не може бити подређен појму П јер се
његов лик не налази унутар могућих ликова за П.
То вреди и за случај П4 јер у таквом случају појму П
придружен је правокутник без дела (или с „рупом”)
С.
За 3.: У случају П2 појам С јест интерферентан
појму П па би, према томе, С и П могли бити
интерферентни појмови.
За 4.: Одговор у 4. подзадатку мора се поклапати
с одговором у 2. подзадатку јер је један појам
подређен другом ако и само ако је други надређен
првом.
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: набројити врсте односа међу
појмовима и навести њихова обележја, одредити
који однос остварују задани познати појмови те за
задани појам одредити онај који с њим остварује
одређени однос
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6.2. Пример група задатака допуњавања
У задатку допуњавања приступник треба да доврши задану реченицу, извод, приказ и сл. уписивањем
појма који недостаје на предвиђено место. У придруженом упутству назначен је начин решавања задатка.
Пример 1.
Пажљиво проучите следећи цитат.
У следећим задацима требате допунити задану реченицу уписивањем појма који недостаје или
допунити цртеж повезивањем појмова стрелицом или уцртавањем судова. Одговоре упишите
или уцртајте на предвиђено место у испитној књижици. Не попуњавајте простор за бодовање.
Дидактичком методом зовемо правилно удешен поступак при обучавању. Она опредјељује правац
којим ваља поћи учитељу и ученику, ако хоће, да постигну циљ обуке. Од логичке методе разликује
се битно тим, што показује смјер, кога се ваља држати кад се другоме саобћује спознаја, а не кад се
тражи, или суставно уређује.
Stjepan Basariček, Pedagogija II.: Obće obukoslovlje, 1882.
1. У тексту се дефинише појам __________________________________.
2. Његов дефиненс јест __________________________________.
3. Најближи родни појам у тој дефиницији јест појам __________________________________.
ТАЧНИ ОДГОВОРИ:
1. дидактичка метода
2. правилно удешен поступак при обучавању
3. правилно удешен поступак (или поступак при
обучавању)
Упутство:
За 1.: У тексту тражимо реченицу коју можемо
схватити као одговор на питање „Шта је …?” или
„Како се назива…?”. Само прву реченицу можемо
тако схватити.
За 3.: Иако је и „поступак” родни појам за
дефиниендум, подзадатак захтева навођење
најближег родног појма.
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ОБРАЗОВНИ ИСХОД:
– у тексту препознати јављање дефиниција и
дивизија (раздеоба) појма
– анализирати класичне дефиниције и дивизије те
издвојити њихове структурне елементе
БОДОВАЊЕ:
1 бод – тачан одговор
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора
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Пример 2.
Пажљиво проучите задане реченице.
А. Сви испити из Логике су и занимљиви и поучни.
Б. Неки испити из Логике или нису занимљиви или нису поучни или и једно и друго.
Ц. Неки испити из Логике нису ни занимљиви ни поучни.
Д. Ниједан испит из Логике није такав да није ни занимљив ни поучан.
У следећим задацима реченице обележене бројевима учините тачним допуњавајући их словом
претходно задане одговарајуће реченице.
1. Суду исказаном реченицом А протуречан (контрадикторан) је суд исказан реченицом ___.
2. Суду исказаном реченицом Б протуречан (контрадикторан) је суд исказан реченицом ___.
3. Суду исказаном реченицом Ц протуречан (контрадикторан) је суд исказан реченицом ___.
ТАЧНИ ОДГОВОРИ:
1. Б
2. А
3. Д
Упутство: Задаци се најчешће могу решити
употребом више начина размишљања.
Први начин
Требамо знати да су протуречни они судови који
у свим околностима имају различиту истинитосну
вредност.
Судом А тврди се да сваки предмет истовремено
испуњава два услова.
Њему протуречни суд тврди да неки предмет не
испуњава барем један од та два услова.
Према томе, суду А протуречан је суд Б.
Тиме смо истовремено добили одговор и на 2.
подзадатак. Суд Ц тврди да барем један предмет не
испуњава ни један од два услова. Њему протуречни
суд тврди да сви предмети испуњавају барем један
од два услова, а то се може исказати друкчије
као тврдња да ни један предмет није такав да не

LOGIKA 2012 srp.indd 18

испуњава ни један од два услова. Према томе, суду
Ц протуречан је суд Д.
Други начин
Почнимо са судом А: „Сви испити из Логике су и
занимљиви и поучни.”
Он је универзално-афирмативан. Њему
контрадикторан суд јест партикуларно-негативан:
„Неки испити из Логике нису и занимљиви и
поучни.”
Шта значи о нечем рећи да није (истовремено) и
занимљиво и поучно? Другим речима, шта значи
казати да нешто не испуњава истовремено два
услова? То значи рећи да не испуњава барем
један услов. Према томе, о нечем рећи да није
истовремено и занимљиво и поучно исто је што
и рећи да није занимљиво или није поучно, или,
с нагласком на чињеницу да је реч о укључној
дисјункцији, то је исто што и казати о нечему да
или није занимљиво или није поучно или и једно и
друго.
Према томе, истовредни су судови „Неки испити из
Логике нису и занимљиви и поучни“ и „Неки испити
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из Логике или нису занимљиви или нису поучни
или и једно и друго.”
Одговором на 1. подзадатак добили смо и одговор
на 2. подзадатак јер однос протречности вреди „у
оба смера” (симетричан је).
Суд Ц јест партикуларно-негативан. Њему је
протуречан универзално-афирмативан суд: „Сви
испити из Логике су занимљиви или поучни.”
Закључујући по еквиполенцији добивамо суд Д:
„Ниједан испит из Логике није такав да није ни
занимљив ни поучан.”
Трећи начин
Суд А можемо схватити као коњункцију: „Сви испити
из Логике су занимљиви и сви испити из Логике су
поучни.” Њему протуречан суд може гласити: „Није
тако да су (истовремено) сви испити из Логике
занимљиви или да су сви испити из Логике поучни.”
Користећи ДеМорганово правило за негацију
коњункције добивамо дисјункцију: „Није тако да
су сви испити из Логике занимљиви и није тако
да су сви испити из Логике поучни.” Закључујући
према логичком квадрату добивамо: „Неки испити
из Логике нису занимљиви или неки испити из
Логике нису поучни.” Овај суд опет можемо стегнути
у један: „Неки испити из Логике нису занимљиви
или нису поучни” где је ‘или’ схваћено као укључна
дисјункција, што друкчије можемо исказати као
Б: „Неки испити из Логике или нису занимљиви
или нису поучни или и једно и друго.” Решењем 1.
подзадатка добивамо и решење 2. подзадатка.
Овакав начин размишљања нажалост не можемо
применити за 3. подзадатак те се ту морамо
ослонити на неки други начин решавања.
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Четврти начин
Превод суда „Сви испити из Логике су и занимљиви
и поучни” на језик логике првог реда (предикатне
логике, рачуна предиката) јест ∀x ( Ix → ( Zx ∧ Px )) .
Њему протуречан суд јест његова негација:
¬∀x ( Ix → ( Zx ∧ Px )) . Та негација истовредна
је с реченицом ∃x¬( Ix → ( Zx ∧ Px )) (према
ДеМоргановом закону за квантификаторе).
Њој је истовредна реченица ∃x ( Ix ∧ ¬( Zx ∧ Px ))
(јер је негација погодбе истовредна коњункцији
антецедента и негације конзеквенса те погодбе
уз могућност замене истовредних формула). То
је истовредно реченици ∃x ( Ix ∧ (¬Zx ∨ ¬Px ))
(употребом ДеМорганових закона за негацију
коњункције). Превод на природни језик даје: „Неки
испити из Логике или нису занимљиви или нису
поучни или нису ни занимљиви ни поучни”, или, што
је исто „Неки испити из Логике или нису занимљиви
или нису поучни или и једно и друго.” Решењем 1.
подзадатка добивамо и решење 2. подзадатка.
У случају Ц добивамо следећи превод:
∃x ( Ix ∧ (¬Zx ∧ ¬Px )). Протуречна реченица је:
¬∃x ( Ix ∧ (¬Zx ∧ ¬Px )).
Применом ДеМоргановог закона за квантификаторе
добивамо ∀x¬( Ix ∧ (¬Zx ∧ ¬Px )).
Ослањајући се на чињеницу да је негација погодбе
истовредна коњункцији антецедента и негације
конзеквенса те погодбе и ослањајући се на
могућност замене истовредних формула, добивамо:
∀x( Ix → ¬(¬Zx ∧ ¬Px)) . Превод на природни
језик даје Д: „Ниједан испит из Логике није такав да
није занимљив ни поучан.”
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: одредити и препознати
једноставан и сложен суд те повезати појам негације
и истовредности сложених судова и протуречја
према „логичком квадрату”
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БОДОВАЊЕ:
1 бод – сваки тачан одговор (потпуно тачно решен
задатак – 3 бода)
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора
Пример 3.
У седећим задацима одредите правила која се
у наведеном изводу природном дедукцијом
примењују над реченицама или поддоказима
чији су редни бројеви наведени.
Користите ознаке ‘у’ и ‘и’ написане испред
логичког знака који се уводи или искључује
(нпр., ‘и ‘ за ‘искључивање дисјункције’). На
листу за одговоре уз редни број задатка
упишите одговоре на предвиђено место.
1

P →Q

pretp.

2

Q→R

pretp.

3

P

pretp.

4

Q

1, 3/ . . .

5

R

2, 4/ . . .

6

P →R

3–5/ . . .

1. Под редним бројем 4. проводи се _______.
2. Под редним бројем 5. проводи се _______.
3. Под редним бројем 6. проводи се _______.
ТАЧАН ОДГОВОР:
1. и →
2. и →
3. у →
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: анализирати доказ
природном дедукцијом тако да препознаје
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премисе, важеће и неважеће претпоставке,
посредне и завршну конклузију те за сваки корак
у доказу одредити на темељу којег је правила
добивен и из којих реченица или поддоказа
БОДОВАЊЕ:
1 бод – сваки тачан одговор (потпуно тачно решен
задатак – 3 бода)
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора
6.3. Пример задатка кратког одговора
Задатак кратког одговора састоји се од упутства (у
којем је описан начин решавања задатка и које је
заједничко за све задатке тога типа у низу) и основе
(најчешће питања) у којој је задано шта приступник
треба да одговори.
Проучите задани текст и на следећи задатак
одговорите кратким одговором. Упишите
свој одговор на предвиђено место на листу за
одговоре.
Видовњак Терезије пророковао је: „Ако
Нарцис никада неће упознати себе, он ће
доживети дубоку старост.”
Из: Р. Гравес, Грчка митологија
Замислимо да је видовњакиња Антитезија
изрекла пророчанство управо протуречно
Терезијевом.
Одредите коју је реченицу Антитезија
могла рећи као протуречну Терезијевом
пророчанству.
Ваш одговор не смије започети с негацијским
изразом попут ‘није тако да’, ‘није случај да’, ‘није
истина да’ и ‘није тачно да’.
__________________________________________
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ТАЧАН ОДГОВОР: Нарцис никада неће упознати
себе и неће доживети дубоку старост.
или вреди неко друго решење које је логички
истовредно, попут онога које произлази из
комутативности коњункције или оног у којем се
користи неки други коњунктивни везник (нпр.,
‘али’), но које притом поштује забрану употребе
„негацијских израза” на почетку реченице.
Пример једног међу бесконачним бројем
алтернативних тачних одговора могао би имати
следећи облик: „Нарцис неће доживети дубоку
старост и није тако да ће једном упознати себе.”
Упутство:
За решавање задатка потребно је разумевање појма
о негацији. Потребно је знати да је суд протуречан
заданом негација заданог суда те да је негација
стварне погодбе саставна реченица с преписаним
предњаком и негативним завршетком.
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: преводити и исказивати
негације реченица с једном врстом
истинитоснофункционалних везника на реченице с
другом врстом везника
БОДОВАЊЕ:
2 бода – потпуно тачан одговор
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора

6.4. Пример задатка продуженог
одговора
Задатак продуженог одговора такође се састоји
од упутства (у којем је описан начин решавања
задатка и које је заједничко за све задатке тога типа
у низу) и основе (најчешће питања) у којој је задано
шта приступник треба да одговори.
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Пажљиво проучите задани Венов дијаграм.
M

×

S

P

Користећи задани дијаграм и тумачење слова
искажите категорички силогизам реченицама
обичног (природног) језика. Одговоре упишите
на за то предвиђено место у испитној књижици.
Претпоставимо следеће тумачење слова која
обележавају појмове.
С: ваљан закључак
М: закључак којем су све премисе истините
П: поуздан закључак
Прва премиса:
_____________________________________________
Друга премиса:
_____________________________________________
Конклузија:
_____________________________________________
ТАЧНИ ОДГОВОРИ:
Прва премиса: Неки ваљани закључци нису
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закључци којима су све премисе истините.
Друга премиса: Сви поуздани закључци су
закључци којима су све премисе истините.
Конклузија: Неки ваљани закључци нису поуздани
закључци.
Напомене уз одговор:
1. Поредак премиса није важан (прва може бити и
друга, а друга прва).
2. Слова С и П конвенције су за субјект и предикат
конклузије, а М за ‘средњи појам’ који се у њој не
појављује.
3. Сваки израз односа између заданих појмова који
тачно описује дијаграм је тачан одговор
(нпр., уместо суда „Сви поуздани закључци су
закључци којима су све премисе истините”, може
стајати суд „Ништа што није закључак којем су
све премисе истините није поуздан закључак”
или „Ниједан закључак којем неке премисе нису
истините није поуздан закључак” и сл.).
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: применити Венове дијаграме
у анализи ваљаности категоричних силогизама
те ишчитати категорички силогизам из заданих
Венових дијаграма
БОДОВАЊЕ:
1 бод – свака тачна честица одговора (потпуно
тачно решен задатак доноси 3 бода)
0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора
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7. Припрема за испит
У припреми за испит могу се користити следећи
гимназијски уџбеници и вежбанке:
1. Gregorek, Majorinc, Turk, Vježbenica, Školska knjiga,
Zagreb
2. Mirko Jakić, Logika, Školska knjiga, Zagreb
3. Davor Lauc; Elementi simboličke logike, Element,
Zagreb
4. Srećko Kovač, Logika, Hrvatska sveučilišna naklada,
Zagreb
5. Gajo Petrović, Logika, Element, Zagreb
6. Ante Vlastelica, Logika: Vježbe-zadaci-rješenja,
Školska knjiga, Zagreb.
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Следећа таблица приказује један од могућих начина припреме за испит употребом гимназијских уџбеника.
Г. Петровић, Логика
Наслови и поднаслови поглавља

С. Ковач,
Наслови и поднаслови поглавља

Дефиниција појма, опсег
појма, садржај појма

Шта је појам?

Шта је то појам?, Садржај и опсег појма

Дефиниција и дивизија

Методе формирања и експлицирања
појма: дефиниција и дивизија

Дефиниција, деоба

Односи међу појмовима

Односи међу појмовима

Односи међу појмовима

Дефиниција суда

Шта је суд?

Што је категорички суд?

Класификација судова,
„логички квадрат”

Врсте судова, Односи међу судовима

Деоба категоричких судова, Напомена о
исказној модалној логици, Опрека међу
категоричким судовима

Основе синтаксе и
семантике пропозицијске
логике (исказне логике,
рачуна судова)

Односи међу судовима, Рачун судова

Исказна логика: Исказ и истина, Очување
истине

Основе језика логике
првог реда (предикатне
логике, рачуна појмова)

Рачун појмова

Прирочна (предикатна) логика: Исказ и
истина

Дефиниција закључка,
класификација закључака,
ваљаност и поузданост
закључка

Савремена подела закључака,
(Традиционално учење о закључку, Бит
и подела закључака?)

Категорички закључак: Шта је закључак?

Изабране врсте закључака
(непосредни закључци,
категорички силогизми,
хипотетички силогизми,
дисјунктивни силогизми,
полисилогизми)

Закључак: Непосредан закључак,
Дедуктиван посредан закључак,
Савремено учење о закључку

Исказна логика: Очување истине: Ваљаност:
Ваљаност закључка, Метода Reductio
ad absurdum; Категорички закључак:
Непосредни закључак, Категорички
силогизам; Прирочна (предикатна) логика:
Очување истине

Погрешке у закључивању

Логичке погрешке у закључку, Рачун
судова

Варави закључци; Исказна логика: Очување
истине: Ваљаност: Ваљаност закључка,
Метода Reductio ad absurdum

САДРЖАЈИ УЏБЕНИКА
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Индуктивна метода

Индуктиван посредан закључак,
Аналогијски посредан закључак,
Савремено учење о закључку,
Индуктивна метода: Уопштено
о индуктивној методи, Милове
индуктивне методе, Логички проблем
индукције

Индуктивни закључак, Индуктивна метода

Дедуктивна метода

Дедуктивна метода, „Основни закон и
мисли” и аксиоматизација логике

Начела суђења; Дедуктивна и индуктивна
метода: Дедуктивна метода

Доказ

Доказ, Логичке погрешке у доказу

Исказна логика: Дедуктивни систем;
Прирочна (предикатна) логика: Дедуктивни
систем; Доказ уопштено; Додатак:
Истинитосно стабло

Логика као теорија:
логика и друге науке,
логика као аксиоматски
систем, логика као систем
природне дедукције

Шта је логика; Додатак: Логика,
филозофија, математика; Опис,
објашњење, предвиђање; Научно
истраживање и излагање науке; даље
исто што и у групи образовних исхода
„Доказ” и „Дедуктивни систем”

Увод; даље исто што и у групи образовних
исхода „Доказ” и „Дедуктивни систем”

Логичка терминологија

Цели уџбеник

Цели уџбеник

Попис образовних исхода за свако подручје испитивања приступницима може служити као листа за
проверу усвојеног знања.
Додатно, успех на испиту условљава и добра упознатост с начином испитивања.
Приступницима се стога саветује:
• проучавање описа испитних целина те примера задатака (посебно приложених упутстава за решавање)
• решавање огледног примера испита те националних испита проведених протеклих година који су
обављени на страницама Националног центра за вањско вредновање образовања.
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