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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα 

ΘΕΜΑ Α 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας σε κάθε πρόταση τη 

λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

i. Η Βιομηχανική Επανάσταση οδήγησε στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού 
δικτύου. 

ii. Σύμφωνα με τον Μέρτον, η κοινωνική πραγματικότητα δεν προσεγγίζεται 
με βάση τις ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα ίδια τα άτομα.  

iii. Ο Βέμπερ θεωρούσε ότι ο εξορθολογισμός είναι το κλειδί που μας επιτρέπει 
να δούμε τη μετάβαση από τη προβιομηχανική κοινωνία στην καπιταλιστική 
βιομηχανική κοινωνία. 

iv. Σύμφωνα με τον Ε. Γκόφμαν, στο παρασκήνιο τα άτομα υποδύονται 
τυπικούς κοινωνικούς ρόλους και απαιτείται συνεργασία με άλλα άτομα, ενώ 
στο προσκήνιο οι άνθρωποι χαλαρώνουν και εκδηλώνουν ελεύθερα τα 
συναισθήματα τους. 

v. Ο Τζ. Μιντ ανέπτυξε τη θεωρία του «κατοπτρικού εαυτού» ή «κοινωνικού 
καθρεφτισμού του εαυτού μας». 
 

 Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Β1. Στο στάδιο αυτό κατά τον Κοντ ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και 

ανακαλύπτει τους νόμους που τα διέπουν: 
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i. Στο μεταφυσικό 
ii. Στο θετικό 

iii. Στο ανθρωπιστικό 
iv. Στο θεολογικό 

Μονάδες 5 

Β2. Ο τύπος της αυτοκτονίας που εμφανίζεται σε περιόδους κατά τις οποίες 

παρατηρείται κοινωνική αποδιοργάνωση : 

i. Αλτρουιστική 
ii. Εγωϊστική 

iii. Συμβατική 
iv. Ανομική 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Στους παρακάτω πίνακες να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της 

στήλης Β.  

Στήλη Α Στήλη Β 

α) Μαρξ 1. Σχολή λειτουργισμού 

β) Μπέργκερ 2. Σχέση γάμου - έρωτα 

γ) Γκίντενς 3. Κεφάλαιο 

δ) Σπένσερ 4. Σχολή συμβολικής αλληλεπίδρασης 

ε) Μιντ 5. Κατασκευή καθημερινής πραγματικότητας 

 

 

Mονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 

Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα: 

Δ1. Ποιο το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε η 

κοινωνιολογία; 

Μονάδες 10 
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Δ2. Τι σημαίνει «κοινωνιολογική φαντασία»; Ποιος χρησιμοποίησε πρώτος τον 

όρο; 

Μονάδες 5 

Δ3. Τι ονομάζει «μηχανική αλληλεγγύη» και «οργανική αλληλεγγύη» ο Ντυρκέμ; 

Μονάδες 10 

Δ4. Ποια η θέση του Βέμπερ σε σχέση με τη κοινωνική δράση του ατόμου; Να 

αναλύσετε τους ιδεατούς τύπους. 

Μονάδες 20 

 

Δ5. Πως ορίζει ο Μαρξ την έννοια της υπεραξίας; 

Μονάδες 10 

Δ6. Ποια η συμβολή του Κούλεϋ στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης; 

Μονάδες 15 

 

 

 

 

 

 




