
 

                                       ΚΥΡΙΑΚΗ  9 ΜΑΪΟΥ 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. Όσοι μελετούν τις πολιτικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας, όταν αναφέρονται στην 

έννοια της δύναμης, τη διακρίνουν από την εξουσία. 

β. Η ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική, 

εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των ανθρώπων. 

γ. Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση της UNESCO, ο 

βασικός στόχος της μάθησης είναι η εν γένει ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα 

επιτρέπουν στον άνθρωπο να ελέγχει όσο εξαρτάται από τον ίδιο τη ζωή του. 

δ. Από τους κοινωνικούς ρόλους απορρέουν διαφορετικές υποχρεώσεις, προσδοκίες, 

απαιτήσεις, δεξιότητες και δικαιώματα, τα οποία το άτομο δεν είναι υποχρεωμένο να 

γνωρίσει, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό και ευχαριστημένο. 

ε.  Στις συντεχνίες ο κάτοχος κεφαλαίου (μεγαλέμπορος) μπορούσε να καλύψει τα έξοδα της 

βιοτεχνίας, αλλά δεν αναλάμβανε ο ίδιος τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

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. Εισήγαγε στην κοινωνιολογία τις μεθόδους των φυσικών επιστημών  

α. ο Ντυρκέμ. 

β. ο Μαρξ. 

γ. ο Κοντ. 

δ. ο Μέρτον. 

Μονάδες 5 
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ΙΙ. 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. ορθολογική. 

β. αξιακή. 

γ. συγκινησιακή. 

δ. παραδοσιακή. 

Μονάδες 5 

Σύνολο μονάδων 25 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α.  Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της κοινωνιολογίας; (Να δοθεί σύντομος ορισμός.) 

(μονάδες 5) 

β. Αν θέσουμε ως αντικείμενο μελέτης των κοινωνικών επιστημών την οικογένεια, με ποιον 

τρόπο θα μελετηθεί από την κοινωνιολογία, την οικονομία, την ιστορία, την πολιτική 

επιστήμη και την ψυχολογία και ποιο θα είναι το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής αυτής 

προσέγγισης; (μονάδες 10) 

Μονάδες 15 

Β2. Να αναπτύξετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και την 

καθημερινή θεωρητική σκέψη. 

Μονάδες 10 

Σύνολο μονάδων 25 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τι είναι αυτό που δείχνει τη μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία 

και ποιες διαφορές εντοπίζετε ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία τους; 

Μονάδες 10 

Γ2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της «κοινωνίας της πληροφορίας» και ποια η σημασία της 

για τους πολίτες και τα κράτη; 

Μονάδες 10 

Γ3. Ανεξάρτητα από όλες τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί για την αξία της «κοινωνίας 

της πληροφορίας», σε τι ωφελεί τον σύγχρονο άνθρωπο και την κοινωνία των πολιτών;  

Μονάδες 5 

Σύνολο μονάδων 25 
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ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Γιατί θεωρείται η κοινωνικοποίηση διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής ταυτότητας; 

Μονάδες 5 

Δ2. Τι εννοούμε με τον όρο πολιτική κοινωνικοποίηση και πότε ξεκινά η πολιτική 

κοινωνικοποίηση του ατόμου και πώς συνεχίζεται; 

Μονάδες 8 

Δ3. Πώς διαμορφώνει το άτομο μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης μια συγκεκριμένη 

πολιτική στάση και συμπεριφορά; 

Μονάδες 6 

Δ4. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διαμόρφωση της πολιτικής και εκλογικής 

συμπεριφοράς του ατόμου; 

Μονάδες 6 

Σύνολο μονάδων 25 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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