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1. Шта је глобализација? 

Глобализација је савремени глобални процес узајамног повезивања и уједначавања 

разних друштава и култура на светском плану. 

2. Одредите појам Социологије. 

Социологија је општа, теоријска и основна наука о друштву као целини свих 

друштвених појава. 

3. Који мислилац и од којих речи је сковао термин Социологија? 

Француски мислилац Огист Конт сковао је термин од латинске речи социетас (друштво) 

и грчке речи логос (Реч, појам, наука). 

4. Који приступ предмету истраживања карактерише макросоциологију? 

За макросоциологију је карактеристичан тзв. глобални социолошки приступ свакој 

друштвеној појави. 

5. Наведите две суштинске улоге Социологије у демократским друштвима. 

Социологија у демократским друштвима има критичку и конструктивну улогу. 

6. Која су два основна типа разговора који се води у научне сврхе? 

а)интервју 

б)анкета. 

7. Који мислиоци на прелазу из 19. у 20. век својим делима омогућавају Социологији да 

постане модерна наука? 

 Емил Диркем и Макс Вебер. 

8. Који мислилац је указао и на значај субјективног рационалног разумевања унутарњег 

значења друштвене појаве за појединце или групе? 

 Макс Вебер. 

9. Који су основни типови породице? 

 а) традиционална породица 

 б) савремена породица. 

10. Која су три историјски развојна степена и три структурна облика етничког груписања? 

 а) племе 

б) народ 

в) нација. 

11. Шта су кључни појмови стратификацијског модела друштвене структуре? 

 а) друштвена улога 

 б) друштвени положај. 



12. Наведите различите облике друштвене моћи. 

 а) економска моћ 

 б) функционална моћ 

 в) статусна моћ 

 г) моћ знања и информација 

  д) физичка моћ 

 ђ) манипулативна моћ. 

13. Врсте својине према објекту поседовања. 

 а) својина над предметима за личну потрошњу 

  б) својина над средствима за друштвену производњу. 

14. Шта чини темељ друштвених неједнакости? 

 а) својина 

 б) друштвена моћ. 

15. Који мислилац је први истицао да Социологија мора, пре свега другог, да проучава 

друштвене установе? 

 Емил Диркем. 
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