
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα 1ο 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

1. Σύμφωνα με τη θεωρία του εκσυγχρονισμού, η ανάπτυξη του Γ’ 

κόσμου συνδέεται κατά κύριο λόγο με την εκμετάλλευση του από τις 

δυτικές κοινωνίες. 

2.  Οι έμποροι και οι βιοτέχνες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για τη 

μετάβαση στον καπιταλισμό.  

3. Τα πολιτικά κόμματα είναι, μεταξύ άλλων, ο διαμεσολαβητής 

κοινωνίας και εξουσίας.  

4. Η σύνδεση της προσωπικής ζωής με τα ιστορικά και κοινωνικά 

γεγονότα συνιστά την οπτική της λεγόμενης ‘κοινωνιολογικής 

φαντασίας’.  

5. Ο ολοκληρωτισμός είναι ο αντίποδας της δημοκρατίας.   

(15 μονάδες) 

 

Β. Οι χώρες του λεγομένου Πρώτου Κόσμου χαρακτηρίζονται κυρίως από:  

1. κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και μικρό ποσοστό απασχολούμενων 

στη γεωργία. 

2. κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και μεγάλο ποσοστό 

απασχολούμενων στη γεωργία. 

3. ελεύθερη οικονομία και μικρό ποσοστό απασχολούμενων στη 

γεωργία. 



4. ελεύθερη οικονομία και μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων στη 

γεωργία. 

(5 μονάδες) 

Γ. Σύμφωνα με το κίνημα του Ρομαντισμού το έθνος ταυτίζεται: 

1. με το λαό ως μια ελεύθερη ένωση με κοινά πολιτικά δικαιώματα. 

2. με το κοινό παρελθόν, την κοινή ιστορία και παράδοση που συνδέει τα 

μέλη μιας κοινότητας. 

3. με όλους όσους διαμένουν σε μια εδαφική περιοχή ανεξαρτήτως 

θρησκείας, καταγωγής και γλώσσας. 

(5 μονάδες) 

Θέμα 2ο 

Α. Ποια είναι η σχολή της κοινωνικής κατασκευής; 

 (15μονάδες) 

Β. Κατά τον Βέμπερ υπάρχουν 3 τύποι νομιμοποιημένης εξουσίας. 

Αναφέρετε ποιοι είναι και αναπτύξτε ένα από αυτούς (κατ’ επιλογή δική 

σας). 

(10 μονάδες) 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα 3ο 

Α. Πως ορίζουν τις ‘σύγχρονες κοινωνίες’ οι κοινωνικές επιστήμες; 

(5 μονάδες) 

Β. Η έννοια της διακυβέρνησης άλλαξε περιεχόμενο στο πέρασμα των 

αιώνων. Ορίστε τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα που γνωρίζετε και 

αναφέρετε που διαφέρουν και που συγκλίνουν. 

(10μονάδες) 

Γ. Αναπτύξτε το μοντέλο των ελίτ (πολιτική, οικονομική και στρατιωτική). 

 (10μονάδες) 

 



Θέμα 4ο 

Α. Πώς επηρέασε ο Κόντ την επιστήμη της κοινωνιολογίας; 

(5 μονάδες) 

Β. Ποία είναι η θεωρητική προσέγγιση του Κόντ για τη δημιουργία του 

κράτους;  

(5 μονάδες) 

Γ. Πότε εμφανίζεται κατά την γνώμη των ιστορικών το έθνος-κράτος και 

ποια είναι η ιστορική του πορεία ως ‘κράτος’;  

(5 μονάδες) 

Δ. Να παρουσιάσετε τις 4 ‘γενιές’ εθνών κρατών. 

(10μονάδες) 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


