
ТЕСТ ЗНАЊА ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ 
ПИТАЊА: 

ЗАОКРУЖИТЕ ЈЕДАН 
ОДГОВОР: 
1.Највећу групацију језика и народа 
чине: 
1. Семити 
2. Хамити 
3. Аријевци 
4. Јафетиди  Индоевропљани) 
2.Суверена национална држава,  
јединствено национално тржиште, 
стандардизовани 
књижевнијезик...одлике су: 
1. племенског савеза 
2. мегалополиса 
3. народа 
4. нације 
3.Према степену присности међу  
члановима, друштвене групе се  
делена: 
1. ауторитарне и егалитарне 
2. примарне и секундарне 
3. формалне и неформалне 
4. затворене и отворене 
4. „Друштво је човеку Бог“ закључио је: 
1. Е. Диркем 
2. М. Вебер 
3. К. Маркс 
4. Т. Аквински 
5. Друштвена улога је централна 
категорија: 
1. класноdконфликтног моделадруштвене  
структуре 
2. елитистичког модела 
3. Халбваксовог„модела концентричних  
кругова“ 
4. стратификацијског модела друштвене 
структуре 
6.Сродство се у матријархату рачуна: 
1. унилинеарно 
2. патрилинеарно 
3. матрилинеарно 
4. латерално 
7. Место у вертикалној структури  
друштва зависи од удела у  
расподели: 
1. богатства, моћи и занимања 
2. некретнина, прихода ипопуларности 

3. престижа, угледа и образовања 
4. ниједан одговор није тачан 
8.Хоризонтална димензија друштвене 
структуре, повезана са појмом 
друштвене улоге, означава се као: 
1. слојна диференцијација 
2. просторна димензија друштвене  
структуре 
3. функционална диференцијација 
4. ниједан одговор није тачан 
9. Врста деловања и понашања која 
се одвија на очекивани начин по 
унапред усвојеном културном  
обрасцу, назива се: 
1. друштвени положај 
2. друштвени идентитет 
3. друштвена улога 
4. друштвени статус 
10. Да би се научно објаснила нека  
појава потребно је, поред њених  
неопходних услова открити и: 
1. њене последице 
2. њене довољнеуслове 
3. њене узроке 
4. ниједан одговор није тачан 
11. Извор моћи елита јесте у  „кварењу 
демократије“ и  „узурпацији 
права“,сматра: 
1. К. Манхајм 
2. В. Парето 
3. Р. Милс 
4. Р. Будон 
12. Радикални раскид са грчким  
схватањем политике као  практичне 
етике налазимо у делу: 
1. Аристотела 
2. Макијавелија 
3. МартинаЛутера 
4. В.Пељевина 
13.Повезаност врхова три пирамиде 
моћи, политичке, привредне и војне, 
доказује: 
1. Ф.Тенис 
2. В. Зомбарт 
3. Р. Милс 
4. Г. Моска 
14. Према Диркему, упоредни метод  
треба да служи у друштвеним 
наукама као замена за: 



1. посматрање 
2. експеримент 
3. метод случаја 
4. биографски метод 
15. Проучавање друштвених  интеракција 
„лицем у лице“ у  свакодневном животу 
предмет је: 
1. етнометодологије 
2. функционалне анализе 
3. анализе конверзације 
4. микросоциологије3 
16. У циљу ограничавања самовоље  
властодржаца, Монтескје предлаже 
поделу власти на: 
1. краљевску, папску и војну 
2. краљевску, лордовску  сенат) и  
муниципалну 
3. законодавну, извршну и судску 
4. ниједан одговор није тачан 
17. Аномија је: 1. назив за опадање БНП у 
посусталој привреди 
2. „збрка“ у вредностима и нормама које  
уређују понашање људи 
3. демографско посустајање  опадање стопе  
наталитета и старење) становништва 
4. ниједан одговор није тачан 
18. Схватање социологије као „социјалне 
геометрије“ која проучава облике 
друштвености независно од садржаја  
карактеристично је за: 
1. Луманову „системску теорију“ 
2. структурализам 
3. формализам 
4. функционализам 
19. Објективност научног сазнања  
најтачније би се могла „превести“ као: 
1. прецизност 
2. систематичност 
3. применљивост 
4. проверљивост 
20. Теоријско становиште у коме се  
глобално друштво види као  
интегрисана, усклађена и  
уравнотежена целина назива се: 
1. хомеостатичко 
2. конфликтно 
3. органско 
4. интеракционистичко 


