
  1 / 7

 ЛОГИКА
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УВОД У ЛОГИКУ

Логика је филозофска дисциплина, која је настала
у Грчкој. Етимологија (порекло) речи логика води
од грчке речи: ``логос`` која има сијасет значења: 

говор, реч, смисао, мера, наука, знање, закон,
мисао,ум.

Логика се бави законима и облицима
људског мишљења као и условима

људске спознаје уопште.
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Логика истражује развојни пут људског мишљења,
пре него што је постала наука логика је постојала
у пракси људског мишљења, јер једино је човек
по свом одређењу ``рационално`` тј. разумно 

биће, што значи да једино је човек способан да
мисли, сазнаје..

ЛОГИКА ЈЕ НАУКА КОЈА СЕ БАВИ ЗАКОНИМА
САЗНАВАЊА ИСТИНЕ.

  

 АРИСТОТЕЛ 
грчки филозоф
(384-322 п.н.е.)

 Утемељивач
логике као науке
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 Оснивач европске логике која
чини темељ науке јесте

Аристотел који је уједно и 
један од највећих филозофа
свих времена. Логика је за

Аристотела пропедеутика или
увод у филозофију, односно
алат или оруђе – органон -

исправног, истинитог
мишљења.

Логику као науку Аристотел
је изложио у свом делу

под називом ``ОРГАНОН.``
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 ОРГАНОН ЧИНЕ СЛЕДЕЋИ
СПИСИ:

1 КАТЕГОРИЈЕ ИЛИ УЧЕЊЕ
О ПОЈМОВИМА.

2 О ТУМАЧЕЊУ ИЛИ УЧЕЊЕ
О СУДОВИМА.

3 ПРВА АНАЛИТИКА ИЛИ
УЧЕЊЕ О ЗАКЉУЧЦИМА.

4 ДРУГА АНАЛИТИКА ИЛИ
УЧЕЊЕ О ДОКАЗИВАЊУ.

5 ТОПИКА ИЛИ УЧЕЊЕ О
ФОРМАМА ВЕРОВАТНОГ

ЗАКЉУЧИВАЊА.

6 УЧЕЊЕ О ЛОГИЧКИМ
ГРЕШКАМА.
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Аристотелова логика јесте формална из разлога јер
садржи форме и норме (законе) логичког, истинитог 

мишљења.
Да би мишљење било истинито оно по Аристотелу мора бити 

засновано на
следећим принципима, законима мишљења:

1 принцип идентитета – оно што је истинито, мора са собом
бити идентично тј. исто.

2 принцип (не)противречности – контрадикције – не може се
неком или нечем у истом тренутку нешто тврдити и 

порицати. 
3 принцип искључења трећег – нешто је или једно или

друго трећег нема.

 



  7 / 7


	Слајд 1
	Слајд 2
	Слајд 3
	Слајд 4
	Слајд 5
	Слајд 6
	Слајд 7

