
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 

Θέμα 1ο  

Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). 

1. Η γέννηση της κοινωνιολογίας σχετίζεται με τη βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία το 
18ο αιώνα. 

2. Η σύνδεση της προσωπικής ζωής με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα συνιστά την οπτική 
της λεγόμενης ‘κοινωνιολογικής φαντασίας’. 

3. Το περιεχόμενο της έννοιας ‘ανάπτυξη’ συναρτάται με τον ‘εκσυγχρονισμό’. 

4. Οι κοινωνικές επιστήμες συνεργάζονται και σε ερευνητικό επίπεδο. 

5. Το σύνολο των αξιών και των κανόνων συγκροτεί την ‘κοινωνική αλληλεγγύη’. 

6. Οι έμποροι και οι βιοτέχνες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση στον 
καπιταλισμό. 

7. Η ‘κοινωνιολογική φαντασία’ συμπίπτει με τη συμβατική κοινωνική γνώση. 

8. Η μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία συνδέεται  με την 
αξιοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας. 

Μονάδες 20  

Β. Τι ονομάζουμε ‘κοινωνικό καθρεφτισμό του εαυτού μας’; 

Μονάδες 5  

Θέμα 2 ο  

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σύμφωνα με τη σχολή της ‘συμβολικής αλληλεπίδρασης’, η διαμόρφωση της αυτοεικόνας 
μας:                                                                                  

α) εξαρτάται από την ταυτότητα των άλλων γύρω μας.                                                         

β) εξαρτάται από τη βιολογική ιδιοσυστασία μας.                                                           

γ) εξαρτάται από τις εκάστοτε πολιτικές δομές.                                                                 

δ) εξαρτάται από το συναίσθημα μας. 



2. Η μόνιμη εγκατάσταση του καλλιεργητή σε έναν τόπο και η συστηματική καλλιέργεια του 
χαρακτηρίζουν:                                                              

α) τις δουλοκτητικές κοινωνίες.                                                                                       

β) τις βιομηχανικές κοινωνίες.                                                                                           

γ) τις κοινωνίες του λεγόμενου 2ου κόσμου.                                                                    

δ) τις αγροτικές κοινωνίες, συνολικά. 

3. Ποιο από τα παρακάτω δε συνάδει με τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής κοινωνίας:                                            
α) η εκτεταμένη χρήση των μηχανών.                                                                               

β) η ειρηνική συνύπαρξη εργοδοτών και εργαζομένων.                                                   

γ) η μισθωτή εργασία.                                                                                                       

δ) η υπερπαραγωγή αγαθών. 

 

4. Ο Βέμπερ διέκρινε την κοινωνική δράση του ατόμου:                                                 

α) σε εγωιστική, αλτρουιστική και ανομική.                                                                  

β) σε στιγμές ‘επί σκηνής’ και στα ‘παρασκήνια’.                                                             

γ) σε ορθολογική, σε σχέση με την αξία, συγκινησιακή και σε παραδοσιακή.                                                                                   

δ) σε μηχανική και οργανική. 

 

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν ταιριάζει στον ορισμό της κοινωνιολογίας:                                         
α) μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα.                                                                                    

β) μελετά τη δράση των κοινωνικών ομάδων.                                                                

γ) μελετά τις σχέσεις ατόμου και ομάδων.                                                                   

δ) μελετά την ατομική συμπεριφορά.                                                  

Μονάδες 25  

Θέμα 3ο  

Α. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία τις πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης. 

1. Κοντ  α. Η κοινωνική ζωή είναι ένα 
ρευστό και 
‘επαναδιαπραγματευόμενο’ σύνολο 
από κοινωνικές πρακτικές.  

2. Σχολή συγκρούσεων  β. Ο ορθολογικός τρόπος δράσης 
καθορίζει όλους τους τομείς της 
καπιταλιστικής κοινωνίας. 

3.  Σχολή λειτουργισμού γ. Η πάλη των τάξεων είναι ο 
μοχλός της ιστορικής εξέλιξης. 



4. Βέμπερ δ. Η ανάπτυξη του Γ’ κόσμου 
συνδέεται με τη δυτική οικονομική 
ανάπτυξη.  

5. Σχολή κοινωνικής κατασκευής ε. Θεολογικό, μεταφυσικό, θετικό 
στάδιο στην εξέλιξη του 
ανθρώπινου πνεύματος. 

6. Θεωρία εξάρτησης  στ. Ποικίλα νοήματα μέσω της 
κοινωνικής διαντίδρασης των 
ατόμων. 

7. Σχολή συμβολικής 
αλληλεπίδρασης  

ζ. Οι θεσμοί της 
κοινωνίας(λειτουργίες και 
δυσλειτουργίες) είναι κυρίαρχο 
πεδίο έρευνας.  

8. Θεωρία εκσυγχρονισμού  η. Η ανάπτυξη του Γ’ κόσμου 
συνδέεται με την εκμετάλλευση 
από τις δυτικές κοινωνίες. 

Μονάδες 20  

Β. Τι είναι η μηχανική και η οργανική αλληλεγγύη σύμφωνα με το Ντυρκέμ; 

                                                                                                    Μονάδες 5  

Θέμα 4ο 

Α.1) Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών; 

Μονάδες 10  

2) Τι σημαίνει βιομηχανική επανάσταση;                                            

Μονάδες 5  

Β. Πώς επηρέασε ο Μαρξ την επιστήμη της κοινωνιολογίας;        

 Μονάδες 10  

 

Καλή επιτυχία!!! 


