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1.Precizaţi tipul şi formula urmǎtoarelor propoziţii categorice: 

Numai cei ce sunt prezenţi vor fi chestionaţi. 

Existǎ cel puţin un elev care nu şi-a fǎcut tema. 

Nu existǎ unicorni. 

Relativi puţini spectatori au aplaudat. 

 

2.Alegeţi varianta corectǎ: 

Unele manuale şcolare sunt cǎrţi ,este un exemplu de propoziţie: 

a.universal afirmativǎ                                      b.particular afirmativǎ 

c.universal negativǎ                                         d.particular negativǎ 

Foarte puţini elevi suntt iubitori de şah,este un exemplu de propoziţie : 

 a.universal afirmativǎ                                      b.particular afirmativǎ 

c.universal negativǎ                                          d. particular negativǎ 

 

3.Pornind de la situaţiile precizate mai jos ,stabiliţi raportul existent: 

Dacǎ între propoziţiile 1 şi 2 existǎ un raport de contrarietate şi între 3 şi 4 un raport de 

subcontrarietate,ce raport va exista între 1 şi 4? 

Dacǎ între 1 şi 3 existǎ un raport de subalternare şi între 1 şi 4 un raport de contradicţie ,ce raporta 

va exista între 1 şi 2 ? 

 

4.Ţinând cont de raporturile existente între propoziţiile categorice, marcaţi cu adevǎrat sau fals 

urmǎtoarele enunţuri: 

Din adevǎrul propoziţiei ,,Toţi grecii sunt filosofi”se deduce falsitatea propoziţiei,, Unii greci sunt 

filosofi” în baza raportului de subalternare. 

Din adevǎrul propoziţiei ,,Unele raţionamente sunt eronate” se deduce adevǎrul propoziţiei,,Unele 

raţionamente nu sunt adevǎrate “ în baza raportului de subcontrarietate. 

Din falsitatea propoziţiei ,,Unele triunghiuri nu au patru laturi” se deduce adevǎrul 

propoziţiei,,Nici un triunghi nu are patru laturi” în baza raportului de  contradicţie.  

Din adevǎrul propoziţiei ,,Toate subiectele sunt dificile” se deduce adevǎrul propoziţiei ,,Toate 

subiectele nu sunt dificile’în baza raportului de contrarietate. 

 

4.Considerând urmǎtoarele propoziţii adevǎrate, aduceţi propoziţiile la forma standard de 

exprimare şi formulaţi celelalte trei tipuri de propoziţii,precizând valoarea lor de adevǎr: 

Unii oameni recurg la acte necugetate. 

Unele zile nu sunt ploiase. 

Nu existǎ planete care sǎ fie stele. 

Toate vacanţele sunt scurte. 

 

5.Completaţi spaţiile punctate cu valoarea de adevǎr corespunzǎtoare: 

Dacǎ SaP este adevǎratǎ,atunci SeP este……,SiP este……..,SoP este…….. 

Dacǎ SeP este falsǎ,atunci SaP este…………,SiP este……..,SoP este…….. 

Dacǎ SiP este adevǎratǎ,atunci SaP este……..,SeP este……. ,SoP este……. 

Dacǎ SoP este falsǎ,atunci SaP este,……….SiP este……..SeP este………… 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


