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 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 

 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να σημειώσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό (Σ) ή λανθασμένο 
(Λ). 
 
α. Η ταύτιση των νέων με τα είδωλα που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. δεν 
αντανακλά τις ανάγκες της διαφήμισης και της αγοράς, αλλά τις δικές τους ανάγκες 
(των νέων). :  
 
β. Η συμβολική αλληλεπίδραση δεν σχετίζεται με τη σχολή της κοινωνικής 
κατασκευής. :   
 
γ. Στις κοινωνίες χωρίς κρατική οργάνωση, ο αρχηγός δεν διέθετε κανένα μέσο 
επιβολής της τάξης.  
 
δ. Οι χώρες του Πρώτου Κόσμου χαρακτηρίζονται από την κεντρικά σχεδιασμένη 
οικονομία.  
 
ε. Δεν υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας στην ελληνική κοινωνία.  

 
(Μονάδες 15) 

Α2. Να επιλέξετε την κατάλληλη απάντηση. 
 
1. Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ, στο τέλος του αγώνα, χαρίζει τη φανέλα του σε 
έναν οπαδό της ομάδας που τον ενθάρρυνε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δράση του 
είναι:  
α. παραδοσιακή. 
β. ορθολογική. 
γ. συγκινησιακή. 
δ. αξιακή.   
 
2. Με τη χαρισματική εξουσία ασχολήθηκε και ο  
α. Μαρξ. 
β. Κοντ. 



 

 

γ. Τέιλορ. 
δ. Σμιντ. 

 (Μονάδες 10) 
 

 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αναπτύξετε τον ορισμό του καταμερισμού εργασίας και την άποψη του Μαρξ 
για αυτόν. 
 

(Μονάδες 15) 
 
Β2. Τι γνωρίζετε για το θεολογικό και το θετικό στάδιο του ανθρώπινου πνεύματος, 
κατά τον Κοντ; 

(Μονάδες 10) 
 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Τι γνωρίζετε για το κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής καπιταλιστικής 
κοινωνίας; Δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός «κλειστές και σχετικά αυτάρκεις 
οικονομίες» για τις αγροτικές κοινωνίες; 

 (Μονάδες 13) 
 
Α2. Πώς αντιμετωπίζεται η πολιτική αλλοτρίωση από : 
α)τους πολίτες; 
β)τους κυβερνώντες;  
γ)την οικογένεια; 
 

(Μονάδες 12) 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αναπτύξετε το τεϊλορικό και το φορντικό σύστημα οργάνωσης της εργασίας. 
Επίσης, να αναφέρετε την αμφισβήτησή τους από τους κοινωνικούς επιστήμονες της 
δεκαετίας του 1930 και τον Μάγιο. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 
Β΄ΣΚΕΛΟΥΣ : Να αναφέρετε τη  θεωρητική αμφισβήτησή τους.)  

(Μονάδες 12) 
 
Β2. Να αναφέρετε ποια είναι η σχέση των άδηλων λειτουργιών της εκπαίδευσης με 
τις απόψεις των μαρξιστών για την κοινωνικοποίηση. 

 (Μονάδες 13) 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ 
 

 

 


