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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 29. јун 2020. 

Тест 08: СОЦИОЛОГИЈА  

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитеља) (број пријаве) 

Заокружите тачан одговор и пренесите га на листић за одговоре (односно затамните одговарајући кружић). 

 

1. Шта је социологија? 
А) наука која проучава људску прошлост 
B) теоријска наука о људском друштву 
C) природна наука о животу 

 
2. Који је појам супротан појму друштвени детерминизам? 

А) конзерватизам 
B) друштвена стратификација 
C) друштвени индертеминизам 

 
3. Које су друштвене функције модерне породице? 

А) социјализација, култивација, персонализација 
B) равноправност, друштвена контрола 
C) егзистенција, подела улога, репродукција 

 
4. Шта је полигамија? 

А) облик брака са више партнера 
B) облик патријархалне породице 
C) облик брака са два партнера 

 
5. Шта је глобализација? 

А) интензификација друштвених односа који повезују удаљена места 
B) мисаони поступак у коме се до закључка долази тако што се полази од општег га посебном 
C) установљен систем међусобно повезаних положаја и улога који су једни другима надређени 

или подређени 
 
6. Шта је поткултура? 

А) висока култура 
B) култура једне посебне групе унутар друштва 
C) културни производ који прихвата велики број људи 

 
7. Шта је елита? 

А) група људи која има потчињен положај у односу на друге 
B) велика група људи која чини целокупно друштво 
C) мала група изабраних људи која заузима водеће положаје 

 
8. Које су главне фазе научног (социолошког) истраживања? 

А) постављање хипотезе, одређивање узорка, студија случаја 
B) припрема истраживања, прикупљање података, сређивање података, анализа података 
C) усмерено посматрање, систематско посматрање 

 
9. Шта се убраја у забавно-рекреативне установе? 

А) позоришта, музеји, галерије и др. 
B) спортски клубови, кафане, дискотеке и др. 
C) факултети, истраживачки институти, академије и др. 
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10. Која је примарна људска заједница? 
А) породица 
B) верска комуна 
C) класа 

 
11. Ко је оснивач позитивизма? 

А) Макс Вебер 
B) Огист Конт 
C) Карл Маркс 

 
12. Шта је симбол? 

А) појава која стоји уместо неке друге појаве, представља је или на њу упућује 
B) систем сачињен од звучних или графичких знакова 
C) друштвена пракса која се понавља 

 
13. Ко је бог вина и пијанства? 

А) Аполон 
B) Хад 
C) Дионис 

 
14. Шта је магија? 

А) начин говора, мишљења и симболичког изражавања 
B) скуп поступака усмерених на остваривање специфичних циљева помоћу невидљивих или 

натприродних узрока 
C) скуп различитих религија 

 
15. Шта значи бити конформист? 

А) понашати се на начин супротан моралу 
B) понашати се у свакој ситуацији на прикладан начин 
C) понашати се у складу са својим навикама 

 
16. О чему говори мит? 

А) О нечему што се збило у значајној прошлости, светим, сакралним ликовима или бићима 
B) О верским заједницама које одликује добровољно чланство 
C) О начину говора, мишљења и симболичког изражавања 

 
17. Шта је елементарна социјализација? 

А) Исправљање и модификација одређеног начина понашања 
B) Поступци васпитавања и одрастање деце 
C) Интегрисан скуп међусобно повезаних вредности 

 
18. Шта је демографија? 

А) наука о друштву 
B) наука о природи 
C) наука о становништву 

 
19. Ко ствара културу? 

А) човек 
B) природа 
C) верска заједница 

 
20. Који су саставни елементи државе? 

А) држављани и лица без држављанства 
B) територија, становништво и суверена јавна власт 
C) копно и вода 


