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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 27. јун 2022. 

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 теологија? 

A) организована, институализована вера 
B) систем идеја, веровања у бога 
C) учење о богу 

2. Шта је демографија? 

A) наука о историји друштва 
B) наука о становништву 
C) наука о природи 

3. Који су основни елементи државе? 

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

4. Шта је евроцентризам? 

A) идеолошко уверење да су европска култура и цивилизација супериорне над свим другим 
културама. 

B) идеолошко уверење да је Европа најстарији континент 
C) идеолошко уверење да Европска унија има доминантну улогу у Уједињеним Нацијама. 

5. Шта је основни садржај бајки? 

A) измишљене приче о бићима 

B) истините приче о историјским личностима из прошлости 
C) борба између добра и зла на земљи 

6. Шта је стваралачки морал? 

A) морал који се заснива на стварању нових вредности у култури 
B) морал који је постојао у традиционалној породиви 
C) морал који се заснива на обичају 

7. Ко је оснивач позитивизма? 

A) Макс Вебер 
B) Платон 
C) Огист Конт 

8. Предмет социологије је? 

A) друштво као целина 
B) природа и друштво 
C) становништво 

9. Шта значи бити конформиста? 

A) понашати се по законима државе у којој се живи 
B) понашати се у складу са својим навикама 
C) понашати се у свакој ситуацији на прикладан начин 

10. Који су битни елементи организационе структуре сваке политичке странке? 

A) идеологија, политички програм и статут 
B) чланови странке 
C) руководство политичке странке 
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11. Елита је? 

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

12. Шта је фундаментализам? 

A) проучавање Курана 
B) политички покрет у исламу 
C) терористичко удруживање 

13. Шта је полигамија? 

A) облик брака са више партнера 
B) облик брака са једним партнером 
C) облик брака са два партнера 

14. Шта је фетишизам? 

A) приписивање инхерентне вредности или моћи предметима 
B) други назив за ореол око главе свеца 
C) назив за политички покрет 

15. Шта је футурологија? 

A) проучавање прошлих догађаја 
B) предвиђање будућих догађаја на основу постојећих услова 
C) глаголски облик 

16. Ко је бог вина и пијанства? 

A) Дионис 
B) Афродита 
C) Перун 

17. Која су два основна типа насеља? 

A) градско и сеоско 
B) на води или на копну 
C) на висини изнад или испод 1000 метара надморске висине 

18. Шта је етничка група- заједница? 

A) припадници исте породице 
B) група људи који се међусобно идентификују на основу заједничких предака, 

националних, друштвених или културолошких сличности. 
C) становници исте општине 

19. У којој се средини обављају сељачки радови? 

A) у националним парковима 
B) у урбаној средини 
C) у природној средини на пољу 

20. Која је примарна људска заједница? 

A) ванбрачна заједница 
B) брачна заједница 
C) породица 

 


