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увод
Социологија	је	на	државној	матури	изборни	
предмет.
Испитни	каталог	за	државну	матуру	из	Социологије	
темељни	је	документ	испита	којим	се	јасно	описује	
шта	ће	се	и	како	испитивати	на	државној	матури	из	
овог	предмета	у	школској	години	2009/2010.	
Испитни	каталог	садржи	све	потребне	информације	
и	детаљна	појашњења	о	облику	и	садржају	испита.	
Њиме	се	јасно	одређује	шта	се	од	приступника	
очекује	на	испиту.	
Испитни	каталог	усклађен	је	с	одобреним	Наставним	
планом	и	програмом�	за	Социологију	у	гимназијама.
Испитни	каталог	садржи	ова	поглавља:	
1.	Подручја	испитивања
2.	Образовни	исходи
3.	Структура	испита
4.	Технички	опис	испита
5.	Опис	бодовања
6.	Примери	задатака	с	детаљним	појашњењем
7.	Припрема	за	испит.
У	првом	и	другом	поглављу	читалац	може	наћи	
одговор	на	питање	шта се испитује.	
У	првом	су	поглављу	наведена	подручја	
испитивања,	односно	кључна	знања	и	вештине	из	
овог	предмета	које	се	испитују	овим	испитом.	
У	другом	је	поглављу,	кроз	конкретне	описе	онога	
шта	приступник	треба	да	зна,	разуме	и	може	
учинити,	појашњен	начин	на	који	ће	се	наведена	
знања	и	вештине	проверавати.

Треће,	четврто	и	пето	поглавље	одговарају	на	
питање	како се испитује,	а	у	њима	је	појашњена	
структура	и	облик	испита,	врсте	задатака	те	начин	
провођења	и	вредновања	појединих	задатака	и	
испитних	целина.
У	шестом	су	поглављу	примери	задатака	с	
детаљним	појашњењем.
Седмо	поглавље	одговара	на	питање	како се 
припремити за испит.

1. Подручја испитивања 
Испитом	из	Социологије	проверава	се:
•	достигнути	ниво	знања	те	компетенција	

приступника	у	овим	подручјима:
1.	Социологија	као	научни	поглед	на	друштво	
2.	Култура	и	друштво	(укључујући	колективно	

понашање)
3.	Социјализација,	социјална	интеракција,	

социјална	контрола	и	девијантност
4.	Социјална	стратификација	и	покретљивост	

(мобилност),	породица	и	образовање	
5.	Политичке	и	економске	институције,	популација,	

урбанизација	и	екологија
6.	Религија	и	идеологија
				•	те	способност	разумевања	и		анализе	

друштвених	правилности	на		тексту	социолошке	
проблематике.	У	складу	с	тим,	испит	из	
Социологије	састоји	се	од	две	испитне	целине.

Првом	се	целином	испитује	познавање	
терминологије	и	социолошких	теорија,	а	другом	
целином	разумевање	и	анализа		текста	социолошке	
проблематике.
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2. Образовни исходи 
У	овом	су	поглављу	за	свако	подручје	испитивања	одређени	образовни	исходи,	односно	конкретни	описи	
онога	што	приступник	мора	да	зна,	разуме	и	може	учинити	како	би	постигао	успех	на	испиту.
Ради	боље	прегледности	приказани	су	у	таблицама	те	је	јасно	назначено	у	којој	ће	се	испитној	целини	
поједини	исходи	проверавати.	

2.1. Социологија као научни поглед на друштво 

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И СОЦИОЛОШКИХ 
ТЕОРИЈА

 РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ 
ПРАВИЛНОСТИ НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ 

ПРОБЛЕМАТИКЕ

Премет социологије

-	Навести	подручје	и	предмет	социолошких	интереса
-	Препознати	социологију	у	односу	на	друге	друштвене	
науке
-	Разликовати	манифестне	и	латентне	последице	
деловања
-	На	примеру	препознати	односе	у	друштву	
на	појединачном	и	колективном	нивоу	
(микросоциологија	и	макросоциологија)

-	Разликовати	научни	од	здраворазумског	приступа	
друштву
-	Описати	и	одредити	предмет	проучавања	социологије
-	Разликовати	акцијски	и	структурални	приступ,	али	и	
уочити	повезаност	акције	и	структуре
-	Упоређивати	социолошке	перспективе

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И СОЦИОЛОШКИХ 
ТЕОРИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ ПРАВИЛНОСТИ 
НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ

Методе социологије

-	Навести	и	одредити	основне	појмове,	методе	и	технике	
социолошких	истраживања
-	Одредити	претпоставке	и	проблеме
научног	истраживања

-	Описати	и	разликовати	најзначајније	методе	
социолошких	истраживања
-	Објаснити	различите	могућности	примене	
социолошких	метода

Постанак и развој социологије

-	Навести	историјски	развој	социологије	и			препознати	
темељни	допринос	њених	оснивача
-	Навести	и	упоредити	класичне	и	савремене	теоријске	
перспективе

-	Анализирати	неку	друштвену	појаву	помоћу	класичне	
или	савремене	социолошке	теорије
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2.2. Култура и друштво 

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И СОЦИОЛОШКИХ 
ТЕОРИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ 
ПРАВИЛНОСТИ НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ 

ПРОБЛЕМАТИКЕ

Култура

-	Одредити		појам	културе				
-	Набројати	и		одредити	значај	и	саставне	делове		
културе	:	симболи,	норме	и	вредности	и	ритуали
-	Навести	и	разликовати	јединство	и		различитост	у	
култури	и	међу		културама
-	Описати	механизме	промене	културе,	те	разликовање	
традиционалне	и	модерне	културе

-	Описивати	саставне	делове	културе
-	Описивати	разлике	међу	културама	и	унутар	култура
-	Објаснити		концепт	„глобалног	села“			и	појаву	
мултикултурализма
-	Препознати	културне	промене	у	савременим	
друштвима

Друштво

-	Дефинисати	друштвену	структуру
-	Одредити	и	навести	друштвене	улоге	и	друштвене	
положаје
-	Одредити		појам	и	обележја	друштвених	група	
-	Разликовати	врсте	друштвених	група
-	Препознати	појаве	групне	динамике
-	Одредити	појам	и	обележја	друштвених	организација
-	Навести	обележја	бирократије
-	Набројати	и	препознати	врсте	и	улогу	друштвених	
институција
-	Навести	и	препознати	типове	друштава
-	Набројати	узроке	и	навести	објашњења	друштвених	
промена
-	Препознати	и	описати	друштвене	покрете
-	Одредити	природу	колективног	понашања
-	Препознати	и	разликовати	облике	колективног	
понашања
-	Одредити	појам	јавног	мишљења

-	Објаснити	повезаност	друштвене	структуре	и	
индивидуалног	деловања
-	Описати	саставне	делове	друштвене	структуре	
савремених	друштава	и	хрватског	друштва
-	Објаснити	начине	остваривања	друштвеног	статуса	у	
савременом	друштву
-	Описати	друштвене	положаје	и	улоге	
-	Анализирати	и	описати	неку	друштвену	групу	
-	Упоредити	начине	одлучивања	у	групи	и	објаснити	
групну	динамику
-	Објаснити		улогу	организација	у	данашњем	друштву	
те	набројати	и	препознати	и	добре	и	лоше	стране	
бирократизираности	савременог	друштва
-	Описати	улогу	друштвених	институција	у	савременим	
друштвима	и	у	хрватском	друштву
-	Описати	основне	разлике	између	индустријских	и	
постиндустријских	друштава
-	Навести	основне	друштвене	промене	у	савременим	
друштвима	и	у	хрватском	друштву
-	Описати	друштвене	покрете	у	савременом	свету
-	Описати	неки	конкретни	облик	колективног	понашања
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2.3. Социјализација, социјална интеракција, социјална контрола и девијантност

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И СОЦИОЛОШКИХ 
ТЕОРИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ 
ПРАВИЛНОСТИ НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ

Социјализација

-	Дефинисати	појам	социјализације	те	уочити	разлику	и	
повезаност	наслеђа	и	околине
-	Набројати	и	разликовати			типове	и	факторе	
социјализације
-	Одредити	појам	и	врсте	социјалног	идентитета	
-	Препознати	разлику	пола	и	рода
-	Набројати	степене	у	процесу	социјализације

-	Навести	и	описати	типове	социјализације
-	Препознати	и	открити	утицај	различитих
фактора	социјализације	у	обликовању	личности	у	неком	
случају
-	Описати	настанак	идеје	о	„Ја“	и	„мене“	у	делу	Џ.Х.Мида
-	Описати	и	упоредити	степене	процеса	социјализације	
-	Описати	утицај	социјализације	на	стил	живота	у	
савременим	друштвима

Социјална интеракција

-	Одредити	појам	социјалне	интеракције
-	Описати	међуљудску	комуникацију
-	Разликовати	теорије	интеракције	

-	Упоредити	теорије	социјалне	интеракције	
-	Протумачити	социјалну	конструкцију	збиље
-	Описати	и	упоредити	вербалну	и	невербалну	
комуникацију
- Описати	свакодневни	живот	као	предмет	социологије

Социјална контрола и девијантност

-	Одредити	појам	и	навести	механизме	социјалне	
контроле
-	Описати	основаност	и	друштвени	контекст	девијантног	
понашања
-	Навести	социолошке	теорије	девијантности	и	њихова	
главна	обележја
- Дефинисати	и	препознати	друштвену	стигму	и	
социјалну	искљученост

-	Протумачити	разлике	међу	социолошким	теоријама	
девијантности	и	применити	на	тумачење	конкретног	
случаја
-	Објаснити	друштвену	условљеност	девијантности
-	Описати	и	препознати	појам	друштвене	стигме	



�
2.4. Социјална стратификација и покретљивост (мобилност), породица, брак и 
сродство, образовање

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И
СОЦИОЛОШКИХ ТЕОРИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ 
ПРАВИЛНОСТИ НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ 

ПРОБЛЕМАТИКЕ

Социјална стратификација

-	Препознати	и	описати	појаву	друштвених	неједнакости	
и	друштвене	диференцијације
-	Одредити	појам	и	облике	социјалне
стратификације	
-	Навести		димензије	социјалне	стратификације	
-	Препознати	и	навести	најзначајнија	теоријска	
објашњења	неједнакости
-	Навести	и	дефинисати	основне	појмове	везане	уз	
социјалну	покретљивост

-	Описати	социјалну	стратификацију	савремених	
друштава	
-	Описати	социјалну	покретљивост	у	савременим	
друштвима
-	Описати		и	упоредити	најзначајнија	теоријска	
објашњења	неједнакости

Породица, брак и сродство

-	Одредити	појмове	породице,	брака	и	сродства
-	Навести	основне	друштвене	функције	породице
-	Разликовати	социолошке	приступе	породици		
-	Препознати	промене	у	савременој	породици	
-	Препознати	и	навести	алтернативне	животне	стилове

-	Описати	појмове	породице,	брака	и	сродства
	-Описати	улогу	породице	у	развоју	појединца
	-Описати	промене	у	савременој	породици
-Описати	алтернативне	животне	стилове

Образовање

-	Навести	основне	чињенице	о	развоју	писмености	и	
школства
-	Разликовати	теорије	о	образовању	и	друштвеним	
неједнакостима

-	Протумачити	и	анализирати	однос	образовања	и
друштвених	неједнакости
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2.5. Политичке и економске институције, популација, урбанизација и екологија 

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И
СОЦИОЛОШКИХ ТЕОРИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ 
ПРАВИЛНОСТИ НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ 

ПРОБЛЕМАТИКЕ

Политичке институције

-	Одредити	основне	појмове	политике,	власти	и	државе
-	Разликовати	и	упоредити	карактеристике	три	идеална	
типа	власти	према	Максу	Веберу
-	Препознати	најзначајније	теорије	политике
-	Разликовати	демократске	и	недемократске	политичке	
поретке

-	Описати	процес	рационализације	и	бирократизације	у	
политичкој	сфери	друштва	

Економске институције

-	Препознати	и	навести	савремена	економска	кретања
-	Разликовати		друштвену	и	техничку	поделу	рада
-	Закључити	о	друштвеним	последицама	развоја	
технологије
-	Препознати	појам	и	навести	врсте	професија
-	Препознати	и	тумачити	процесе	глобализације

-	Описати	савремено	друштво	и	припадајуће	економске	
институције
-	Описати	појам	информацијског	друштва
-	Анализирати	друштвене	последице	развитка	
технологије	и	технолошког	развоја
-	Објаснити	однос	професије	и	тржишта	рада

Популација, урбанизација и екологија

-	Препознати	и	навести	карактеристике	урбаног	
друштва
-	Закључити	о	демографским	променама	у	савременим	
друштвима
-	Одредити	појам	еколошке	кризе

-	Описати	узроке	и	последице	урбанизације
-	Објаснити	демографска	кретања	у	савременим	
друштвима
-	Описати	развој	свести	о	заштити	околине
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2.6. Религија и идеологија

ПОЗНАВАЊЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И
СОЦИОЛОШКИХ ТЕОРИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ и АНАЛИЗА ДРУШТВЕНИХ 
ПРАВИЛНОСТИ НА ТЕКСТУ СОЦИОЛОШКЕ 

ПРОБЛЕМАТИКЕ

Религија

-	Препознати	социолошко	тумачење	религије
-	Навести	основни	значај	утицаја	религије	у	друштву
-	Препознати	процес	секуларизације
-	Набројати	и	описати	врсте	религијских	заједница
-	Разликовати	основе	Марксовог,	Диркемовог	и	
Веберовог	схватања	религије

-	Описати	однос	религије	и	друштвених	промена
-	Навести	религијске	заједнице	у	Хрватској	и	објаснити	
њихов	друштвени	положај
-	Описати	и	упоредити	процесе	секуларизације	у	
савременим	друштвима	и	у	Хрватској

Идеологија

-	Дефинисати	појам	и	закључити	о	друштвеној	улози		
идеологија
-	Препознати	основне	разлике	у	тумачењима	идеологија

-	Описати	идеологије	у	савременим	друштвима
-	Упоредити		тумачења	идеологија	у	савременим	
друштвима

3. Структура испита
Испит	се	састоји	од	две	испитне	целине.
Првом	се	целином	испитује	познавање терминологије и социолошких теорија.	Структура	прве	испитне	
целине	према	подручјима	испитивања	приказана	је	у	таблици	1.

Таблица 1. Структура прве испитне целине према подручјима испитивања

ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА Број 
задатака

Број 
бодова % бодова

1.	Социологија	као	научни	поглед	на	друштво 6 9 17

2.	Култура	и	друштво	(укључујући	колективно	понашање) 8 15 28

3.	Социјализација,	социјална	интеракција,	социјална	контрола	и	девијантност 3 7 13
4	.Социјална	стратификација	и	покретљивост	(мобилност),	породица	и	
образовање 4 10 19

5.	Политичке	и	економске	институције,	популација,	урбанизација	и	екологија 6 8 14

6.	Религија	и	идеологија 2 5 9

Укупно 29 54 100
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Прва	испитна	целина	састављена	је	од	задатака	
затвореног	типа.	Структура	прве	испитне	целине	
према	врстама	задатака	приказана	је	у	таблици	2.

Таблица 2. Структура прве испитне целине 
према врстама задатака

Задаци
вишеструког 

избора

Задаци 
вишеструких
комбинација

Задаци 
повезивања и

сређивања

14 10 5

Друга	испитна	целина	састављена	је	од	задатака	
отвореног	типа	везаних	уз	текст	социолошке	
проблематике.	Делови	подручја	испитивања	у	овој	
испитној	целини	везани	су	уз	избор	текста.
Другом	целином	проверава	се	способност	
разумевања	и	анализе	друштвених	правилности	на	
тексту	социолошке	проблематике.	Структура	друге	
испитне	целине	према	врстама	задатака	приказана	
је	у	таблици	3.

Таблица 3. Структура друге испитне целине 
према врстама задатака

Задаци 
допуњавања

Задаци 
кратких 

одговора

Задаци 
продужених

одговора

Укупно

5 4 3 12

4. Технички опис испита
4.1. Трајање испита

Испит	из	Социологије	је	писани	и	траје	укупно									
90 минута	без	прекида.
Временик	провођења	биће	објављен	у	Водичу 
кроз државну матуру	те	на	мрежним	страницама	
Националног центра за вањско вредновање 
образовања (www.ncvvo.hr).

4.2. Изглед теста и начин решавања

Приступници	добивају	коверту	у	којој	је	испитна	
књижица,	лист	за	концепт	и	лист	за	одговоре.	
Од	приступника	се	очекује	да	пажљиво	прочитају	
упутства	које	ће	следити	током	решавања	теста.	
Додатно,	уз	сваку	врсту	задатака	приложено	је	
упутство	за	решавање.	Читање	ових	упутстава	је	
битно	јер	је	у	њима	означен	и	начин	обележавања	
тачних	одговора.
Задатке	затвореног	типа	(вишеструког	избора,	
вишеструких	комбинација	те	повезивања	и	
сређивања)	приступници	решавају	означавањем	
слова	тачног/	тачних	одговора	међу	понуђенима.	
Слова	тачног/тачних	одговора	означују	се	знаком	X.	
Уколико	приступник	означи	више	од	траженог	
броја	одговора	за	поједини	задатак,	тај	ће	се	
задатак	бодовати	с	0	(нула)	бодова	без	обзира	на	то	
што	је	међу	означеним	и	тачан	одговор.	
Задатке	отвореног	типа	(допуњавања	те	кратких	
и	продужених	одговора)	приступници	решавају	
уписивањем	тачног	одговора	на	предвиђено	место	
означено	у	упутству	за	решавање.		
Приликом	решавања	задатака	продужених	
одговора	приступници	могу	користити	лист	за	
концепт,	али	не	смију	заборавити	да	препишу	своје	
одговоре	на	предвиђено	место.

4.3. Прибор

Током	писања	испита	из	Социологије	допуштено	је	
користити	хемијску	оловку	плаве	или	црне	боје.
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5. Опис бодовања
Укупан	број	бодова	је	72.	
Опис	бодовања	за	сваку	врсту	задатака	приказан	је	у	таблици	4.

Таблица 4. Опис бодовања према врсти задатка

Задатак вишеструког избора 1 бод – тачан одговор
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора

Задатак вишеструких 
комбинација

2 бода – сви тачни одговори
1	бод	–	један	тачан	одговор
0	бодова	–	сви	нетачни	одговори	или	изостанак	одговора

Задатак повезивања и сређивања

4 бода – сви тачни одговори
3	бода	–	три	тачна	одговора	

2	бода	–	два	тачна	одговора
1	бод	–	један	тачан	одговор
0	бодова	–	сви	нетачни	одговори	или	изостанак	одговора

Задатак допуњавања 1 бод – тачан одговор
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора

Задатак кратког одговора 1 бод – тачан одговор
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора

Задатак продуженог одговора

3 бода

Дужина	одговора	није	пресудна	при	вредновању.

3	бода	–	одговор	задовољава	захтеве	питања,	логично	је	структуриран,	
садржајан	и	усмерен	на	питање	
2	бода	–	питање	је	делимично	одговорено;	на	пример,	тачно	је	именовано	
оно	шта	се	тражи	у	питању,	присутан	је	и	опис	којем	недостају	информације	
или	су	само	делимично	тачне	или	су	само	делимично	усмерене	на	питање	
1	бод	–	тачно	је	именовано	оно	шта	се	тражи,	али	недостаје	опис	или	садржи	
нетачне	информације	или	оне	нису	усмерене	на	питање
0	бодова	–	нема	одговора	или	одговор	не	задовољава	ни	један	од	претходно	
наведених	критерија
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У следећем задатку између четири понуђена 
требате одабрати један одговор. Одговор 
обележите знаком X и обавезно га препишите 
на лист за одговоре.
Процена	туђе	културе	према	мерилима	властите	
назива	се:	
А.	супкултура
Б.	контракултура	
Ц.	етноцентризам
Д.	културни	релативизам

ТАЧАН ОДГОВОР:	Ц
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: објаснити	појам	културе	у	
целини	и	поједине	димензије	културе
БОДОВАЊЕ:	
1	бод	–	тачан	одговор
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	уколико	је	
означено	више	одговора

6.2. Пример задатка вишеструких 
комбинација

Задатак	вишеструких	комбинација	састоји	се	од	
упутства	(у	којем	је	описан	начин	решавања	
задатка	и	које	је	заједничко	за	све	задатке	тога	
типа	у	низу),	основе	(питања)	те	пет понуђених 
одговора	од	којих	су	два	тачна.

У следећем задатку између пет понуђених треба 
да одаберете два одговора.  
Одговоре обележите знаком X и обавезно их 
препишите на лист за одговоре.
Елементи	друштвене	структуре	су:
А.	друштвене	потребе
Б. друштвене	улоге

Највећи	број	бодова	које	приступници	могу	
остварити	према	испитним	целинама	с	обзиром	на	
број	и	врсту	задатака	у	појединој	целини	приказан	
је	у	таблицама	5.	и	6.

Таблица 5. Опис вредновања прве испитне 
целине према врстама задатака

Задаци 
вишестру-
когизбора

Задаци више-
струких 

комбинација

Задаци 
повезивања и 

сређивања
Укупно

14 20 20 54

Таблица 6. Опис вредновања друге испитне 
целине према врстама задатака

Задаци 
допуњавања

Задаци 
кратких 

одговора

Задаци 
продужених

одговора
Укупно

5 4 9 18

6. Примери задатака с детаљним 
појашњењем
У	овом	су	поглављу	примери	задатака.	Уз	сваки	
пример	задатка	понуђен	је	опис	те	врсте	задатка,	
образовни	исход	који	се	тим	конкретним	задатком	
испитује,	тачан	одговор	те	начин	бодовања.	

6.1. Пример задатка вишеструког 
избора

Задатак	вишеструког	избора	састоји	се	од	упутства	
(у	којем	је	описан	начин	решавања	задатка	и	које	је	
заједничко	за	све	задатке	тога	типа	у	низу),	основе	
(у	којој	је	постављен	задатак)	те	четири понуђена 
одговора	од	којих	је	један	тачан.
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Ц.	друштвене	организације
Д.	друштвени	циљеви	
Е.	друштвени	интереси	

ТАЧНИ ОДГОВОРИ:	Б	и	Ц
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: дефинисати	друштвену	
структуру
БОДОВАЊЕ:	
2	бода	–	сви	тачни	одговори
1	бод	–	један	тачан	одговор
0	бодова	–	сви	нетачни	одговори	или	уколико	је	
означено	више	од	траженог	броја	одговора

6.3. Пример задатка повезивања и 
сређивања

Задатак	повезивања	и	сређивања	састоји	се	од	
упутства	(у	којем	је	описан	начин	решавања	
задатка	и	које	је	заједничко	за	све	задатке	тога	типа	
у	низу),	основе	(питања),	четири честице питања	
те	шест честица одговора.	

У следећем задатку сваком појму означеном 
бројем придружите одговарајући појам означен 
словом. Одговоре обележите знаком X и 
обавезно их препишите на лист за одговоре.
Оснивачима	социологије	придружите	обележја	
њиховог	учења.

1.	Спенсер А. историјски	материјализам

2. Маркс Б.	идеални	тип

3.	Вебер Ц. еволуција

4.	Диркем				 Д. примарне	групе

Е.	механичка	и	органска	
солидарност

Ф.  социјална	физика

ТАЧНИ ОДГОВОРИ:	1.	Ц,	2.	А,	3.	Б,	4.	Е
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: објаснити	историјски	развој	и	
улогу	оснивача	социологије 
БОДОВАЊЕ:	
4	бода	–	сви	тачни	одговори
3	бода	–	три	тачна	одговора	 	
2	бода	–	два	тачна	одговора
1	бод	–	један	тачан	одговор
0	бодова	–	сви	нетачни	одговори	или	уколико	је	
означено	више	одговора	за	све	честице	питања

6.4. Пример задатка допуњавања

У	задатку	допуњавања	приступник	треба	да	доврши	
задану	реченицу	уписивањем	појма	који	недостаје	
на	предвиђено	место.	У	придруженом	упутству	
назначен	је	начин	решавања	задатка.
У следећем задатку допуните реченице 
уписивањем појмова који недостају. 
Одговоре упишите на предвиђено место у 
испитној књижици.  
Не попуњавајте простор за бодовање.
Социолог	који	је	дао	највећи	допринос	изучавању	
формалних	организација	и	бирократије	звао	се	
_____________________.

ТАЧАН ОДГОВОР:	Макс	Вебер
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: Анализирати	неку	
друштвену	појаву	помоћу	класичне	или	савремене	
социолошке	теорије
БОДОВАЊЕ:	
1	бод	–	тачан	одговор
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора
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6.5. Пример задатка кратког одговора

Задатак	кратког	одговора	састоји	се	од	упутства	(у	
којем	је	описан	начин	решавања	задатка	и	које	је	
заједничко	за	све	задатке	тога	типа	у	низу)	и	основе 
(најчешће	питања)	у	којој	је	задано	шта	приступник	
треба	да	одговори.	

У	задатку	кратког	одговора	приступник	треба	да	
одговори	са	једном	или	неколико	речи.

У следећем задатку треба да одговорите 
кратким одговором (од једне до неколико 
речи). Одговоре упишите на предвиђено место у 
испитној књижици.  
Не попуњавајте простор за бодовање.
Оба	текста1	говоре	о	организацијама.	У	коју	врсту	
организација	спада	предузеће,	а	у	коју	затвор	као	
типична	тотална	институција?
_____________________________________________
_____________________________________________

ТАЧАН ОДГОВОР:	Предузеће	припада	
утилитаристичким,	а	затвор	принудним	
организацијама.	
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: објаснити	улогу	друштвених	
институција	у	савременим	друштвима	и	у		 	
	 хрватском	друштву
БОДОВАЊЕ:	
1	бод	–	тачан	одговор
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора

1		Сви	задаци	отвореног	типа	везани	су	уз	почетне	
текстове.	Задаци	приложени	у	каталогу	везани	су	уз	ове	
текстове:
–	William	Ouchi:	„Доношење	одлука	у	јапанским	
организацијама”
–	Erving	Goffman:	„О	карактеристикама	тоталних	институција”.

6.6. Пример задатка продуженог 
одговора

Задатак	продуженог	одговора	такође	се	састоји	
од	упутства	(у	којем	је	описан	начин	решавања	
задатка	и	које	је	заједничко	за	све	задатке	тога	типа	
у	низу)	и	основе (најчешће	питања)	у	којој	је	задано	
шта	приступник	треба	да	одговори.	

У	задацима	продуженог	одговора	приступник	
одговара	с	неколико	јасних	и	сажетих	реченица	.

У следећем задатку треба да одговорите 
у неколико реченица, јасно и сажето, 
усмеравајући се на оно битно за задатак.  
Одговоре упишите на предвиђено место у 
испитној књижици.  
Не попуњавајте простор за бодовање.	
Чија	предузећа	дају	предност	индивидуализму,	
јапанска	или	америчка?	Зашто?

ОБРАЗОВНИ ИСХОД: упоредити	начине	
одлучивања	у	групи	и	објаснити	групну	динамику
БОДОВАЊЕ:	према	лествици	за	вредновање	од	0	
до	3	бода2

2	Općenita	ljestvica	prikazana	je	u	poglavlju	Opis bodovanja.	Za	
svaki	se	zadatak	ljestvica	razrađuje	kako	bi	se	ostvarila	maksimalna	
objektivnost	vrjednovanja.	
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7. Припрема за испит
Литература	за	припрему	испита	из	Социологије	
су	сви	уџбеници	прописани	и	одобрени	од	
Министарства	знаности,	образовања	и	шпорта	
током	протеклог	четворогодишњег	раздобља.	
(Фануко,	Н.	(2004.	и	новија	изд.).	Социологија. 
Уџбеник за гимназије. Измијењено и допуњено 
издање.	Загреб:	Профил.)	
Додатно,	приступници	се	могу	припремати	и	према	
овим	уџбеницима:
–	Гиденс,	А.	(2007),	Социологија,	Загреб,	Накладни	
завод	Глобус
–		Крегар,	Ј.,	Полшек,	Д.,	Петковић,	С.,	Рогић,	И.,	
Ајдуковић,	М.,	Маленица,	З.	(2003),	Социологија,	
уџбеник	за	3.	разред	гимназије,	Загреб,	Школска	
књига.
Попис	образовних	исхода	за	свако	подручје	
испитивања	приступницима	може	служити	као	
листа	за	проверу	усвојеног	знања.	
Додатно,	успех	на	испиту	условљава	и	добра	
упознатост	с	начином	испитивања.	

Приступницима	се	стога	саветује:
•		проучавање	описа	испитних	целина	те															

примера	задатака
•		решавање	огледног	примера	теста.
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