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Термин је језички израз појма.
Обим појма је скуп појединачних случајева на које се један предмет односи, а његов садржај чини
целокупност карактеристика које одговарају суштинским односима датих предмета. Денотација појма
је подручје предмета означено датим термином, а његова конотација јесте скуп карактеристика
означених предмета које чине значење датог термина.
Довођење у везу судова тако да се из једног или више претходних судова изводи један нови суд
назива се закључивање.
Сложено закључивање се јавља у два случаја: спајањем неколико простих закључака и када се у
премисама појављују сложени судови – конјунктивни, дисјунктивни и хипотетички.
Филозофија је тежња ка оној врсти знања која открива основне, прве принципе стварности на основу
којих се она може објаснити, принципе који нам, такође, омогућавају да употребом разума (ума)
аргументовано доказујемо да су наше представе о стварности истините.
Антрополошком периоду грчке филозофије припадају: софисти, Сократ и припадници сократовских
школа.
Предмет Аристотелове „прве филозофије“ је биће као такво, или оно што се, као његов темељ, налази
иза света појединачних ствари.
Просветитељство представља покрет у европској култури чије је главно одређење вера у могућност
неограниченог друштвеног и историјског напретка на темељу аутономне употребе људског разума,
насупрот деловању ауторитета традиције и вере.
Представници логичког позитивизма, аналитичке филозофије и филозофије науке су: ГотлобФреге,
Бертранд Расл, Лудвиг Витгенштајн, Карл Попер и Томас Кун.
Према Јасперсу, човекове граничне ситуације су: смрт, осећање кривице, осуђеност на борбу и патњу.
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