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Curs 7.

Raționarea inductivă și deductivă



Inferența

 Inferența = procesul de gândire prin care 
se trece, în pași succesivi, de la premise la 
concluzie

în funcție de tipul premiselor și concluziei:

Inducție

Deducție
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Inducția și deducția

 Inducția = proces de gândire care trece de 
la particular la general

concluzia este foarte probabil adevărată

Ex.: Câinele meu mănâncă cartofi. Deci toți câinii
se pot hrăni cu cartofi.

Deducția = proces de gândire care trece
de la general la particular

concluzia este în mod necesar adevărată

Ex.: Toate lucrările de licență au un titlu. Deci și 
lucrarea mea de licență trebuie să aibă un titlu.



Inducția

particular  ―> general
 ex.: Colegii mei care au frecventat toate cursurile au 

promovat examenul. Deci toți studenții care frecventează 
constant cursurile promovează examenele.

 în premise se constată stări de fapt particulare

 concluzia depășește premisele

 relația de conchidere este probabilă, plauzibilă,
credibilă

 probabilitatea concluziei se modifică prin adăugarea 
de premise

 inferențele inductive nu garantează adevărul
concluziei, ci o fac mai credibilă

Curs 7 Gândire critică 4



Deducția

general  ―> particular
 ex.: Toți studenții au dreptul la reduceri la muzee. Deci și 

colega mea are dreptul la reduceri la muzee.

 în premise se afirmă adevăruri generale

 concluzia privește un caz particular

 raționamentul poate fi valid sau invalid

 dacă deducția este validă, relația de conchidere este 
necesară

 premisele adevărate și validitatea raționamentului
garantează adevărul concluziei
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Greșeli în deducție

 Premise false
 adevărul concluziei este incert

 Ex.:

 Afinele sunt prune. (F)
Prunele sunt fructe. (A)
Deci afinele sunt fructe. (A)

 Afinele sunt prune. (F)
Prunele cresc în prun. (A)

Deci afinele cresc în prun. (F)

 Raționament invalid
 concluzia este falsă

 Ex.:

 Oamenii sunt viețuitoare. (A)
Girafele sunt viețuitoare. (A)
Deci oamenii sunt girafe. (F)

 Oamenii sunt muritori. (A)
Girafele nu sunt oameni. (A)

Deci girafele nu mor niciodată. (F)
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Silogismul

 Silogism = inferența în care din două 
premise se deduce o concluzie.

Ex. Toți oamenii sunt muritori.
Socrate este om.
Socrate este muritor.

premisele au în comun un termen mediu.

 concluzia este alcătuită din termenii necomuni ai 
premiselor.

un termen este distribuit într-o propoziție atunci când 
propoziția ia în considerare întreaga clasă de obiecte pe 
care termenul o denotă.
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Premisa majoră
Premisa minoră
Concluzia



Regulile silogismului

 Termenul mediu trebuie să fie distribuit în cel puțin una 
dintre premise.

 Dacă un termen este distribuit în concluzie, atunci 
trebuie să fie distribuit și în premisă.

 Cel puțin una dintre premise trebuie să fie afirmativă.

 Dacă ambele premise sunt afirmative, atunci concluzia
este tot afirmativă.

 Dacă una dintre premise este negativă, atunci concluzia
este tot negativă.

 Cel puțin o premisă trebuie să fie universală.

 Dacă o premisă este particulară, atunci concluzia este 
tot particulară.
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Metoda diagramelor Venn

Toți oamenii sunt muritori.

Socrate este om.

Socrate este muritor.

Niciun animal nu face politică.

Veverița este animal.

Veverița nu face politică.

Oamenii sunt viețuitoare.

Girafele sunt viețuitoare.

Oamenii sunt girafe.

Oamenii sunt muritori.

Girafele nu sunt oameni.

Girafele nu sunt muritoare.
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Valid

Valid

Invalid
Termenul mediu nu este

distribuit în nicio premisă.

Invalid
Predicatul distribuit în concluzie 

nu este distribuit în premisă.


