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Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα                                    

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

 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. 

Σε κάθε λανθασμένη πρόταση θα πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Η πάλη των τάξεων κατά τον Μιντ είναι η αντιπαράθεση των κατόχων των μέσων 

παραγωγής με τους προλετάριους που στερούνται τα μέσα. 

Α2. Ο Γκόφμαν αναφέρει πως στο προσκήνιο τα άτομα χαλαρώνουν και εκδηλώνουν 

ελεύθερα τα συναισθήματα τους, ενώ στο παρασκήνιο τα άτομα υποδύονται τυπικούς 

ρόλους. 

Α3. Ο Βέμπερ υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους αντίληψη για τα 

πράγματα και πως οι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά νοήματα και 

τις αξίες των ανθρώπων. 

Α4. Η «κοινωνιολογική φαντασία» είναι η ικανότητα των ατόμων να συνδέουν αυτό που 

τους συμβαίνει στη προσωπική τους ζωή με κοινωνικοοικονομικά γεγονότα. 

Α5. Σύμφωνα με το Πάρσονς η κοινωνική ζωή είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα πλέγμα 

διαφόρων σχέσεων, οι οποίες τείνουν προς τη σταθερότητα και την ισορροπία. 

 

 

Μονάδες 25  
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 ΘΕΜΑ Β 

 

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

στήλης Β. 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Σχολή 
φονξιοναλισμού 

 
α. Ντάρεντορφ 

2. Σχολή 

κοινωνικής 
διαντίδρασης 

 

 
β. Κούλεϋ 

3. Σχολή 

κοινωνικής 

κατασκευής 

 

 
γ. Μιντ 

4. Σχολή 

συγκρούσεων 
 

δ. Σπένσερ 

 
ε. Μπέργκερ 

 
Μονάδες 10 

Στήλη Α Στήλη Β 

 

1. Βέμπερ 

 

α. συλλογική συνείδηση 

2. Μαρξ β. ιδεατοί τύποι 

3. Κοντ γ. παρασκήνιο 

4. Ντυρκέμ              δ. χρήση μεθόδων φυσικής 

5. Γκόφμαν ε. υπεραξία 

 
Μονάδες 10 
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 ΘΕΜΑ Γ 

 
Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα: 
Γ1. Να περιγράψετε τις απόψεις του Μαρξ για τη πάλη των τάξεων, το καπιταλισμό και την 

έννοια της υπεραξίας. 

Μονάδες 20  

Γ2. Να ορίσετε την έννοια της «κοινωνιολογικής φαντασίας» 

Μονάδες 5 
Γ3. Ποια η συμβολή του Κούλεϋ στη θεωρία της κοινωνικής διαντίδρασης; 

Μονάδες 10 
 
Γ4α. Ποια η θέση του Βέμπερ σε σχέση με τη κοινωνική δράση του ατόμου; 

Μονάδες 10 
Γ4β. Τι γνωρίζετε για την έννοια του ιδεατού τύπου; 
 

Μονάδες 10 




