
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Α 

α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  

α) Η φτώχεια είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο και για το λόγο αυτό, είναι δυνατόν 

να δοθεί ένας ξεκάθαρος και κοινά αποδεχτός ορισμός που να συμπεριλαμβάνει όλες τις 

πτυχές της εν λόγω έννοιας. 

β) Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις δυσμενείς συνέπειες 

της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας. 

γ) Οι ανισότητες αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό τρόπο σε κάθε ιστορική περίοδο με 

γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Άλλωστε, ο στόχος των ιθυνόντων είναι 

η κατάργηση των οικονομικών – ταξικών ανισοτήτων και των συνακόλουθων κοινωνικών 

διακρίσεων. 

δ) Οι κοινωνικοί επιστήμονες άσκησαν δριμεία κριτική στο μοντέλο του Μάγιο, καθώς 

θεωρούσαν ότι είναι πολύ γενικό και αφηρημένο και επίσης ότι είναι αδύνατον να 

εφαρμοστεί στην πράξη στους μεγάλους χώρους εργασίας. 

ε) Σύμφωνα με τον Κοντ η Κοινωνιολογία είναι μια επιστήμη που μπορεί να συμβάλλει στην 

ευημερία της κοινωνίας αξιοποιώντας το θεολογικό τρόπο σκέψης και ερμηνείας του κόσμου. 

Μονάδες 15  

β) Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Οι εφαρμογές του τειλορικού συστήματος εργασίας βασίζεται: 

α) στην ύπαρξη ημι-αυτόνομων ομάδων   

β) στον υψηλό καταμερισμό της εργασίας 



γ) στη σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των εργαζομένων 

δ) σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους οργάνωσης του εργατικού δυναμικού 

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν εμπεριέχεται στον ορισμό της Κοινωνιολογίας: 

α) μελετά τις κοινωνικές μεταβολές 

β) μελετά τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς 

γ) μελετά την ατομική συμπεριφορά 

δ) διερευνά τις κοινωνικές διαδικασίες 

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Β 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 

α) η εγωιστική αυτοκτονία  

Μονάδες 10  

β) η ανομική αυτοκτονία  

Μονάδες 15  

Β’ ΟΜΑΔΑ 
ΘΕΜΑ Γ 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες; Να αναλύσετε τις δυο 

διαφορετικές θεωρήσεις για να απαντήσετε στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

Μονάδες 5  

β) Να παρουσιάσετε τις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας, όσον αφορά τη ζωή και την 

ψυχολογία ενός ατόμου που έχει αποκλειστεί από την αγορά εργασίας.  

Μονάδες 5  

γ) Να συνδέσετε τις νέες μορφές απασχόλησης με τις διαφορετικές μορφές ανισότητας στη 

σύγχρονη εποχή.  

Μονάδες 15  

 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Ποια μορφή εξουσίας φέρει ο αρχηγός μιας φυλής και ποια ο πρωθυπουργός ενός 

ευνομούμενου σύγχρονου κράτους; Να αναλύσετε αυτούς τους δυο τύπους της εξουσίας.  

Μονάδες 10  

 

β) Να συγκρίνετε τις δυο διαφορετικές θεωρήσεις του κράτους μέσα από την οπτική του 

Βέμπερ και του Μαρξ.  

Μονάδες 15  

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


