
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 10 Απριλίου 2021 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα 1ο 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή 

λανθασμένες. 

1. Το στάδιο κατά το οποίο το παιδί αυτονομείται πηγαίνοντας 

σχολείο και οι σχέσεις του με τους άλλους δε χαρακτηρίζονται 

από το συναίσθημα ή από τη συγγένεια, ονομάζεται πρωτογενής 

κοινωνικοποίηση. 

2. Ο στόχος των κομμάτων δεν είναι άλλος από τη διεύρυνση της 

εκλογικής τους βάσης και τη διασφάλιση της ιδεολογικής 

ταυτότητας των μελών τους. 

3. Στον Βέμπερ βρίσκουμε την άποψη ότι το καθήκον που 

εκπληρώνεται στις επίγειες συναλλαγές, ανάλογα με τη θέση που 

έχει το άτομο μέσα στην κοινωνία, αποτελεί την ευγενέστερη 

ηθική δραστηριότητα. 

4. Ο Μαρξ θεωρεί ότι το κράτος είναι αποτέλεσμα της αύξησης του 

μεγέθους των κοινωνιών και κατά συνέπεια της πολυπλοκότητάς 

τους. 

5. Η τρίτη «γενιά» κρατών εμφανίζεται από το 1945 και μετά το 

τέλος της αποικιοκρατίας. Σε αυτή τη «γενιά» κρατών δεν 

προηγείται το έθνος του κράτους, αλλά το κράτος έχει ως έργο 

την οικοδόμηση του έθνους. 

 (15 μονάδες) 



Β. Ποιο από τα παρακάτω δε συνάδει με τα χαρακτηριστικά της 

βιομηχανικής κοινωνίας:                                                                                                     

1. εκτεταμένη εισαγωγή μηχανών στη βιοτεχνική παραγωγή. 

2. αρμονική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.                                                

3. μισθωτή εργασία.                                                                                                       

4. υπερπαραγωγή αγαθών με μειωμένο κόστος 

 (5 μονάδες) 

Γ. ”Η Βιομηχανική και η Γαλλική Επανάσταση ανέτρεψαν ριζικά το ρόλο 

της εκπαίδευσης”. Ποιο από τα παρακάτω δε συνάδει με αυτήν τη 

διατύπωση; 

1. Προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

2. Ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων των ατόμων. 

3. Ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

4. Άμεση άνοδος της οικονομικής τους κατάστασης. 

(5 μονάδες) 

 

Θέμα 2ο 

Α. Ποια είναι η σχολή της κοινωνικής κατασκευής; 

 (15μονάδες) 

Β. ”Η κοινωνιολογία έχει καταδείξει ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός 

εκπληρώνει συγκεκριμένες λειτουργίες”(Ντε Μοντιμπέρ). Να 

αναλύσετε αυτές τις λειτουργίες.   

(10 μονάδες) 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα 3ο 

Α. Πώς ορίζεται ο κοινωνικός έλεγχος και πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι 

του; 

(7 μονάδες) 



Β. Πώς κατά τη γνώμη σας οι ‘ομάδες συμφερόντων’ μπορούν να 

συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση ενός ατόμου; 

(8μονάδες) 

Γ. Αναπτύξτε το πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας. 

 (10μονάδες) 

Θέμα 4ο 

Α. Αφού δώσετε τον ορισμό του καταμερισμού της εργασίας, να 

διατυπώσετε τις θέσεις του Ντυρκέμ πάνω σε αυτόν τον τομέα της 

κοινωνίας 

 (7 μονάδες) 

Β. Ποία είναι η θεωρητική προσέγγιση του Κόντ  και του Μαρξ για τη 

δημιουργία του κράτους;  

(8 μονάδες) 

Γ. Η θεωρία του Βέμπερ συμφωνεί με την αντίληψη του 

προτεσταντισμού πως η θρησκευτική συμπεριφορά είναι 

προσανατολισμένη προς τον επίγειο κόσμο. Αναπτύξτε την άποψη αυτή 

περί θρησκευτικής ηθικής και εργασίας. 

(10 μονάδες) 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


