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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

 

Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α1. 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. Σύμφωνα με τον Μαρξ, ο εκάστοτε τρόπος παραγωγής (εποικοδόμημα) 
καθορίζει τις κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαδικασίες της κοινωνίας 
(οικονομική βάση). 

ii. Η κοινωνική θεωρία έρχεται συχνά να ανατρέψει αυτά που ισχυρίζεται μια 
απλοποιημένη και συχνά μη ορθολογική κατανόηση της πραγματικότητας. 

iii. Για τον Βέμπερ οι λειτουργιστές πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά 
νοήματα και τις αξίες των ανθρώπων. 

iv. Η μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία έγινε λόγω 
της παραγωγής και της αξιοποίησης της πληροφορίας και της γνώσης. 

v. Ο Πάρσονς επισήμανε την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών μορφών 
λειτουργιών. 
 

 Μονάδες 15 

Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α.2. Ο Κούλεϋ συνέβαλε στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με: 

i. Τη θεωρία του για το προσκήνιο και το παρασκήνιο 
ii. Τον κατοπτρικό εαυτό 

iii. Την έννοια της κοινωνικής δύναμης 
iv. Τα στάδια του ανθρώπινου πνεύματος. 

Μονάδες 5 
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Α.3. Η Βιομηχανική Επανάσταση περιελάμβανε: 

i. Την άμισθη εργασία 
ii. Τη δημιουργία μιας μεγάλης αγοράς που εξαρτιόταν από την υπάρχουσα 

ζήτηση 
iii. Την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων διαφόρων αγαθών με αυξημένο κόστος 
iv. Τη δημιουργία μιας μεγάλης αγοράς που εξαρτιόταν από την ικανότητα 

παραγωγής αγαθών. 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα: 

Δ1.α) Γιατί ο Κοντ θεωρείται «ανάδοχος» της κοινωνιολογίας; Πως προσπάθησε 

να θεμελιώσει τη νέα επιστήμη; 

Μονάδες 5 

Δ1.β) Ποια είναι τα τρία στάδια του ανθρώπινου πνεύματος σύμφωνα με τον 

Κοντ; 

Μονάδες 10 

Δ2.α) Τι ονομάζει ο Ντυρκέμ: «συλλογική συνείδηση», «κοινωνική αλληλεγγύη», 

«μηχανική αλληλεγγύη» και «οργανική αλληλεγγύη»; 

Μονάδες 10 

Δ2.β) Τι γνωρίζετε για τους τύπους αυτοκτονίας;  

Μονάδες 10 

Δ2.γ) Πώς χρησιμοποιεί ο Ντυρκέμ την έννοια της ανομίας; 

Μονάδες 5 

Δ3. Τι υποστηρίζουν οι λειτουργιστές όσον αφορά τη κοινωνία; 

Μονάδες 15 

Δ4.α) Να αναπτύξετε τις διαφορές μεταξύ βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής 

κοινωνίας. 

Μονάδες 15 

Δ4.β) Ποιο είναι το βασικό ταξινομικό σχήμα των αγροτικών κοινωνιών; 

Μονάδες 5 




