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Група 6 
1. Теорија коресподенције, евиденције, кохеренције, верификације и дијалектичка теорија истине. 16-20 

2. По квалитету судови се деле на афирмативне и негативне, а по квантитету на: појединачне, посебне и 

опште. 
42 

3. Потпуна индукција је закључивање на основу потпуног набрајања појединачних случајева на основу 

којег се утврђује један општи суд. Непотпуна индукција је закључивање на основу испитивања 

ограниченог броја чињеница једне врсте изводимо закључак који се односи на врсту као целину. 

63 

4. Доказивање је радња којом се утврђује истинитост једног суда. Доказивање и закључивање су 

обрнуте логичке радње. Једна иста правила важе за обе и структуре им је истоветна. Свако се 

закључивање може схватити и као доказивање неког закључка, а сваки се доказ може извести једино 

путем закључивања. Једина разлика међу њима јесте у различитим циљевима мишљења. 

84 

5. Филозофска антропологија је филозофска дисциплина која проучава суштину, односно природу 

људског бића. 
25 

6. Платон и Аристотел. 66-89 

7. Доказ о непокретном покретачу, доказ о првом узроку, доказ о нужном бићу, доказ о степеновању 

савршености и доказ о сврховитости. 
133-134 

8. „Rescogitans“ је мислећа супстанција, која је темељ целокупног унутрашњег искуства мишљења, а 

„resextensa“ је квантитативост и просторност саме природе. 
162 

9. Оријентална фаза, грчко-римска антика и хришћанство германских народа. 232 

10. Смрт, осећај кривице, осуђеност на борбу и стање патње. 289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група 7 
1. Појам, суд и закључак. 21 

2. Истинит суд је онај чија веза појмова одговара повезаности самих објективних ствари  и својстава на 

које се дати појмови односе. 
39 

3. Индукција простим набрајањем састоји се у навођењу извесног броја случајева неке класе појава које 

имају опште својство, па се на основу тога закључује да то својство имају сви случајеви те класе. 

Индукција елиминацијом се састоји у постепеном одбацивању свих могућих закључака са којима се 

опажене чињенице не слажу док се не издвоји она преостала могућност која је у складу са свим 

опаженим случајевима. 

64 

4. Полисилогизам. 81 

5. Теорија сазнања је филозофска дисциплина која проучава услове, могућности, порекло и границе 

људског сазнања. 
25 

6. Талес – вода, Анаксимандар – апејрон, Анаксимен – ваздух, Хераклит – ватра; логос. 53 

7. Аристотел дели знања на: теоријска, практична и поетичка. 79 

8. Кант, Фихте, Шелинг и Хегел. 209-235 

9. Oна испитује услове солидарног људског деловања кроз језичку комуникацију. 280 

10. Развијено индустријско друштво карактеришу: тежња за неограниченим искоришћавањем природе, 

настајање тоталитарних друштвених поредака и манипулисање јавним мњењем. 
296-297 

 

 

Csoport 6 
1. A korreszpondencia-elmélet, az evidenciaelmélet, a koherenciaelmélet, a verifikációelmélet és az igazság 

dialektikus elmélete.  
16-20 

2. Az ítéleteket feloszthatjuk minőségük szerint állító és tagadó ítéletekre, míg mennyiségük (általánossági 

fokuk) szerint: egyes (szinguláris), különös (partikuláris) és általános (egyetemes vagy generális) ítéletekre.   
42 

3. A teljes indukció az egyes esetek teljes felsorlásán alapuló következtetést jelent, amely alapján egy általános 

ítéletet állapít meg. A nem teljes indukció során valamely fajra vonatkozó aránylag csekély számú 

megvizsgált tényből a fajra, mint egészre vonunk le következtetést.  

63 

4. A bizonyítás az a művelet, amellyel valamely ítélet igazságát állapítjuk meg. A bizonyítás és a következtetés 

fordított logikai műveletek. Ugyanazok a szabályok vonatkozhatnak mindkettőre, és a szerkezetük is azonos. 

Minden következtetés tekinthető valamely zárótétel bizonyításának, és minden bizonyítás egyedül 

következtetéssel nyerhető. A különbség közöttük csupán a gondolkodás céljában jelölhető meg.  

84 

5. A filozófiai antropológia az emberről szóló filozófiai tudomány, az ember lényegét, illetve természetét 

kutatja.   
25 

6. Platón és Arisztotelész. 66-89 

7. Az öt istenérv a következő: mozdulatlan mozgató istenérv, első ok istenérv, szükségszerű létező istenérv,  

léttökéletességi fokozatok istenérv, célszerűségi istenérv.  
133-134 

8. A „res cogitans“ egy gondolkodó anyag (szubsztancia), amely a teljes belső gondolkodási tapasztalat alapja, 

míg a „res extensa“  a kiterjedő anyag, azaz tér és kiterjedés.  
162 

9. Orientális szakasz, görög-római antik szakasz és a germán népek kereszténysége. 232 

10. A halál, a bűn(tudat), a harcra kényszerítés és a szenvedés állapota. 289 

 

 


