
                        ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α.  Σήμερα ως εργασιακό χώρο, εκτός από το εργοστάσιο, εννοούμε ακόμα και τον 

χώρο του σπιτιού μας. 

β. Σύμφωνα με σχετική μελέτη Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων, με δεδομένη τη 

θνητότητα ενός νοσήματος, ο αριθμός των ιαθέντων απόρων ασθενών ήταν 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των μη απόρων.   

γ.  Στην ορθολογική εξουσία δε συγχωρείται κατάχρηση εξουσίας, εφόσον η άσκηση 

καθηκόντων κάθε ρόλου γίνεται εντός των ορίων νομιμότητας. 

δ.  Η θεωρητική προσέγγιση ενός θέματος ξεκινά πάντα από τη βιωματική σχέση και 

την εμπειρία που έχουμε γι’  αυτό. 

ε.  Καθοριστικό ρόλο στην πολιτική αλλοτρίωση των ατόμων διαδραματίζουν και ο 

σύγχρονος καταναλωτισμός και ο καριερισμός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έντονος σε 

περιόδους οικονομικής ευημερίας.                Μονάδες 15 
 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Ι.  Σύμφωνα με τον Μαρξ, το εποικοδόμημα καθορίζεται 

α.  από τις κοινωνικές συγκρούσεις και την ταξική πάλη. 

β.  από τις κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαδικασίες της κοινωνίας. 

γ.  από τον εκάστοτε τρόπο παραγωγής. 

δ.  από την έννοια της υπεραξίας.       

          Μονάδες 5 

 



ΙΙ.  Την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων 

α.  στις χώρες με ελεύθερη οικονομία αναλαμβάνει το κράτος. 

β.  στις χώρες με ελεύθερη οικονομία αναλαμβάνουν οι πολίτες. 

γ.  στις χώρες με κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία αναλαμβάνουν οι πολίτες. 

δ.  στις χώρες με ελεύθερη οικονομία αναλαμβάνουν οι διεθνείς οργανισμοί. 

Μονάδες 5 

Σύνολο Μονάδων 25 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποιες είναι οι δύο διαφορετικές ιδέες περί έθνους – κράτους που έχουμε 

κληρονομήσει;                    Μονάδες 10 

Β2.   Τι γνωρίζετε για τις ομάδες πίεσης ή συμφερόντων ή λόμπι, σε ποιες 

κατηγορίες διακρίνονται και ποιες διαφορές και ομοιότητες παρουσιάζουν με τα 

πολιτικά κόμματα;                   Μονάδες 15  

Σύνολο Μονάδων 25 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Ποια είναι η άποψη του Βέμπερ για την επιρροή του εξορθολογισμού κατά τη 

μετάβαση από την προβιομηχανική στη βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία;   

Μονάδες 5 

Γ2.  Καταγράψτε και αναλύστε τους τρεις τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης, κατά 

τον Βέμπερ.         Μονάδες 9 

Γ3.  Πώς ορίζει ο Βέμπερ τις έννοιες της δύναμης και του κράτους;          Μονάδες 11 

Σύνολο Μονάδων 25 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  Πώς ορίζει ο Μαρξ την έννοια της υπεραξίας;      Μονάδες 5 

Δ2. Πώς προσεγγίζει ο Ντάρεντορφ την έννοια της κοινωνικής τάξης και δύναμης;   

Μονάδες 5 

Δ3. Ποια είναι η αντίληψη του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και την κοινωνική 

διαστρωμάτωση;          Μονάδες 5  

Δ4.  Ποια θεωρητική προσέγγιση για την εξουσία και τον έλεγχο που αυτή ασκεί 

επηρεάστηκε από τον Μαρξ;                  Μονάδες 10 

Σύνολο Μονάδων 25 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


