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1. Предмет изучавања социологије је: 

А) економска законитост; 
Б) друштво, његова структура и развој; 
Ц) утицај психичких процеса на друштво. 

 
2. Истраживачке технике за прикупљање података су: 

А) посматрање и разговор; 
Б) класификација и мерење; 
Ц) анализа садржаја. 
 

3. Огист Конт је првобитно социологију назвао: 
А) социјална биологија; 
Б) социјална физика; 
Ц) социјална психологија. 

 
4. Једна од најутицајнијих савремених социолошких теорија је: 

А) натуралистичка; 
Б) биологистичка; 
Ц) функционалистичка. 

 
5. Рад је: 

А) свесна и сврсисходна делатност између човека и природе; 
Б) објективан друштвени однос; 
Ц) организациона активност већег броја људи. 

 
6. Природна подела рада заснива се на: 

А) новим технологијама; 
Б) историјским факторима; 
Ц) полу и старости. 

 
7. Друштвена делатност је: 

А) солидарност и међузависност у друштву; 
Б) организована активност људи у одређеној области друштвеног живота; 
Ц) сврсисходно друштвено деловање. 

 
8. Средства за произвоидњу чине: 

А) оруђа које човек користи у процесу рада; 
Б) заједно средства за рад (оруђа) и предмети рада; 
Ц) пасивни предмети на које човек делује. 

 
9. Научно-технича револуција је: 

А) универзални друштвени преокрет у развоју производних снага; 
Б) скуп техничких достигнућа и практичних искустава; 
Ц) процес овладавања технике и технологије. 

 
 
10. Проналазак који означава почетак друге технолошке револуције је: 

А) парна машина; 
Б) вештачка интелигенција; 
Ц) мотор са унутрашњим сагоревањем. 
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11. Појам „друштвена структура“ означава: 

А) функционално самосталну и релативно стабилну друштвену целину; 
Б) сложену и хијерархијски уређену целину; 
Ц) релативно стабилан склоп односа између елемената. 

 
12. Друштвена улога представља: 

А) врста деловања и понашања која се одвија на очекиван начин; 
Б) односи између ма ког појединца у обављању дужности у друштву; 
Ц) скуп и правила у обављању више различитих функција. 

 
13. Шта је хоризонтална друштвена покретљивост: 

А) промена места у хијерархији расподеле; 
Б) промена друштвених улога; 
Ц) промена степена утицаја субјеката у друштву. 

 
14. Друштвена моћ је: 

А) степен деловања и утицаја појединца у друштву; 
Б) вредновање појединца од стране средине; 
Ц) свеукупност свих улога које појединац има. 

   
15. Појам друштвене заједнице први детаљно образлаже: 

А) Вилфредо Парето, 
Б) Фердинанд Тенис, 
Ц) Макс Вебер. 

 
16. Нације представљају: 

А) етничке заједнице; 
Б) скупину већег броја племена; 
Ц) културно-историјске скупине. 

 
17. Које су основне карактеристике нације: 

А) колективна посебност и друштвени континуитет; 
Б) порекло, језик и култура; 
Ц) верско-национална основа. 

 
18. Стратификацијски модел структуре друштва утемељио је: 

А) Макс Вебер, 
Б) Херберт Спенсер, 
Ц) Емил Диркем. 

 
19. Кључни појмови модела друштвене стратификације су: 

А) друштвена структура и организација; 
Б) класно-слојна структура; 
Ц) друштвена улога и друштвени положај. 

 
20. Сталежи се као део социјалне структуре јављају у:  

А) првобитној заједници; 
Б) феудализму; 
Ц) капитализму. 
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21. Касте се јављају као: 
А) историјски специфични затворени друштвени слојеви; 
Б) чврсте друштвене групе; 
Ц) политичке организације. 

 
22. Потпуна превага града над селом остварује се у време: 

А) индустријске револуције; 
Б) јачања модерне државе; 
Ц) природне поделе рада. 

 
23. Паркинсонов закон односи се на феномен 

А) аутократије; 
Б) демократије; 
Ц) бирократије. 

 
24. Идеологија, политички програми и статут чине организациону структуру 
сваке: 

А) класе; 
Б) групе; 
Ц) партије. 

 
25. Друштвена покретљивост је: 

А) измена улога и положаја појединаца и група; 
Б) померање појединаца и група од једне друштвене улоге до друге; 
Ц) померање појединаца и група по хијерархијској лествици. 

 
26. Имиграција је: 

А) силазна покретљивост; 
Б) друштвена покретљивост; 
Ц) досељавање становништва. 

 
27. Глобализација је: 

А) електронска интеграција глобалних финансијских тржишта; 
Б) убрзани пренос информација; 
Ц) савремена појава светских димензија са циљем стварања модерног друштва. 

 
28. Кључне елементе културе чине: 

А) поглед на свет, вредносни систем, језик, институције; 
Б) религија; 
Ц) обичаји и морал. 

 
29. Цивилизација је: 

А) сектор друштвеног стваралаштва; 
Б) велики културни организам састављен од неколико националних култура; 
Ц) духовна област. 

  
30. Религија је: 

А) начин на који поступају религиозни верници; 
Б) обожавање нечег чулног и опипљивог; 
Ц) духовна повезаност неке заједнице и неког „натприродног“ бића. 

   
 


