ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Београд

септембар 2019.

Тест 08: СОЦИОЛОГИЈА
Кандидат

.................................................................................
(презиме)

............................................
(име)

Тачни одговори су обојени црвеном бојом.

1. Шта је предмет социологије?
A) природа
B) друштво
C) друштво и природа
2. Ко је оснивач позитивизма?
A) Карл Маркс
B) Макс Вебер
C) Огист Конт
3. Шта је примарни циљ робне производње?
A) производња за непосредну потрошњу
B) произвoдња за тржиште
C) производња за даљу репродукцију
4. Демографија је ...
A) наука о становништву
B) наука о природи
C) наука о друштву
5. Футурологија је научна дисциплина која проучава
A) садашњост друштва
B) будућност друштва
C) прошлост друштва
6. Шта је полигамија?
A) облик брака са више партнера
B) облик патријархалне породице
C) облик брака са два партнера
7. Етничке заједнице су ..
A) глобалне друштвене скупине људи
B) појединци у друштву
C) неформалне групе које немају заједничке особине
8. Елита је ...
A) група људи која има потчињени положај у односу на друге
B) велика група људи која чини целокупно друштво
C) мала група изабраних која заузима водеће положаје
9. У којој средини се обављају сељачки радови?
A) у урбаној средини
B) у природној средини на пољу
C) у вештачки изграђеним срединама
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10. Шта се убраја у забавно рекреативне установе?
A) факултети, истраживачки институти, академије, итд.
B) позоришта, музеји, галерије и др.
C) спортски клубови, кафане, дискотеке, и др.
11. Који су саставни елементи државе?
A) територија, становништво и суверена јавна власт
B) вода, копно и ваздух
C) држављани и лица без држављанства
12. Који су битни елементи организационе структуре сваке политичке странке?
A) идеологија, политички програм и статут
B) чланови странке
C) руководство политичке странке
13. Шта је евроцентризам?
A) земље централне Европе
B) надмоћ земаља Европе у сваком погледу
C) покрет за европске земље
14. Шта је основни садржај бајке?
A) борба између добра и зла на земљи
B) измишљена прича о људима и природи
C) истинита прича о различитим догађајима
15. Ко је бог вина и пијанства?
A) Аполон
B) Дионис
C) Зевс
16. Шта је сотерологија?
A) наука о митовима
B) наука о сотони
C) наука о спасењу
17. Шта је теологија?
A) систем идеја, веровања у бога
B) учење о богу
C) организована, институционализована вера
18. Шта је фундаментализам?
A) политички покрет у исламу
B) проучавање Kурана
C) врсте исламске вере
19. Шта је стваралачки морал?
A) репродукција већ постојећих вредности у култури
B) трајна особина моралних тежњи
C) стварање нових вредности у култури
20. Шта значи бити конформист?
A) понашати се у свакој ситуацији на прикладан начин
B) понашати се на начин супротан моралу
C) понашати се у складу са својим навикама
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