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Ce este un principiu?

Un principiu este un concept sau o regulă 
fundamentală de care depinde un întreg 
domeniu

principiile sunt folosite pentru a ghida orice 
construcție validă

principiile sunt folosite pentru a evalua 
corectitudinea construcției

Principiile logicii = legi fundamentale ale 
gândirii

 încălcarea lor duce la absurditate, iraționalitate, 
imposibilitate.



1. Principiul identității

Orice lucru este identic cu sine însuși și 
numai cu sine însuși (în același timp și sub 
același raport)

obiectul trebuie să rămână identic cu sine 

însuși când este considerat din aceeași 

perspectivă

două obiecte nu pot fi identice în același 

timp și sub același raport
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2. Principiul noncontradicției

Un lucru ori este, ori nu este (în același 
timp și sub același raport)

o propoziție și negația sa nu pot fi simultan 

adevărate

(dar pot fi simultan false)

un obiect nu poate și să existe, și să nu 

existe, în același timp și sub același raport
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3. Principiul terțului exclus

O propoziție este ori adevărată, ori falsă, 
terțul este exclus (în același timp și sub 
același raport)

dintre două judecăți care se contrazic, una 

poate fi adevărată și cealaltă falsă, nu există 

altă posibilitate

valorile de adevăr valide sunt două: 

„adevărat” și „fals”

o propoziție nedeterminată nu reprezintă o a 
treia valoare de adevăr, ci doar lipsa determinării
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4. Principiul rațiunii suficiente

Orice lucru are un temei (o rațiune 
suficientă).

nu există nimic fără o cauză

orice judecată trebuie să aibă un temei, 

constând în argumente, dovezi, probe

pentru a accepta sau a respinge o propoziție, 

trebuie să avem un temei suficient
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La ce ne folosesc principiile logicii?

Când formăm sau validăm un raționament
 termenii și propozițiile unui raționament trebuie să 

fie coerente, consecvente, necontradictorii, bine 
întemeiate

Când disputăm un argument cu cineva
 putem combate argumente într-o dispută făcându-l 

pe celălalt să afirme lucruri incoerente, 
contradictorii, incoerente, imposibil de întemeiat

 În demonstrația prin reducere la absurd
 dacă contradictoria unei propoziții este absurdă, 

atunci propoziția este adevărată
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