
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

 

ΘΕΜΑ Α  (25 μονάδες) 

α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  

α) Τα μέλη που ανήκουν στις «ομάδες γνώμης» προασπίζονται με τις δράσεις τους ορισμένες 

θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες ή ιδανικά. 

β) Ο Βέμπερ θεώρησε τον εξορθολογισμό ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση 

από τη βιομηχανική στην καπιταλιστική κοινωνία. 

γ) Σύμφωνα με τις ιδέες του κινήματος του Ρομαντισμού το έθνος αποτελεί ένα στοιχειό που 

συνδέει τα μέλη μιας κοινότητας και έτσι τα άτομα που ανήκουν σε ένα έθνος αποκτούν την 

ιδιότητα του πολίτη.  

δ) Στα πολυκομματικά συστήματα είναι λογικό να καταγράφονται χαμηλότερα ποσοστά 

πολιτικής αλλοτρίωσης και χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες. 

ε) Σε μια ευνομούμενη κοινωνία όλοι οι πολίτες έχουν μια κοινή πολιτική στάση και 

εκφράζουν παραπλήσιες απόψεις για τα σημαντικά κοινωνικοοικονομικά γεγονότα. 

Μονάδες 15  

β) Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Ένα παράδειγμα ορθολογικής δράσης του ατόμου σε σχέση με μια αξία είναι: 

α) οι ενέργειες ενός δραστήριου επιχειρηματία. 

β) η αυτοθυσία μιας μητέρας που προτιμά να εργάζεται σε δυο δουλειές, προκειμένου να 

είναι σε θέση να παρέχει τα προς το ζην στα παιδιά της και να τους εξασφαλίζει ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 



γ) ο πατέρας που απαγορεύει στην κόρη του να φορέσει κοντή φούστα. 

δ) ένα άτομο που σκοτώνει το γείτονά του παρασυρόμενος από εκδικητικά ένστικτα.  

 

2. Ένα παράδειγμα παραδοσιακής δράσης του ατόμου είναι: 

α) η Ελληνίδα χήρα που αρνείται να ξαναπαντρευτεί θέλοντας να τιμήσει το νεκρό σύζυγό 

της 

β) οι δράσεις ενός επιστήμονα που προσπαθεί να μελετήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο. 

γ) οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. 

δ) η χρήση των συγχρόνων τεχνολογικών εφαρμογών από τους νέους. 

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 

α) η «πολιτική συμπεριφορά» 

Μονάδες 10  

β) η πολιτική κοινωνικοποίηση 

Μονάδες 15  

 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Α (25 μονάδες) 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Να αναλύσετε τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτικού 

συστήματος διακυβέρνησης.  

Μονάδες 5  

β) Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να κατατάξουμε ένα οποιοδήποτε σύστημα διακυβέρνησης σε 

ένα συγκεκριμένο μοντέλο εξουσίας;  

Μονάδες 5  

γ) Να συνδέσετε το μοντέλο των ελίτ με την πολιτική αλλοτρίωση.  

Μονάδες 15  

 

 

 



ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Να αναλύσετε την έννοια της εξουσίας σύμφωνα με τις θέσεις του Βέμπερ.  

Μονάδες 5  

β) Να αναλύσετε τις έννοιες της δύναμης και της εξουσίας σύμφωνα με το πλουραλιστικό 

μοντέλο.  

Μονάδες 5  

γ) Να συγκρίνετε (εντοπίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές) τα πολιτικά κόμματα με τις 

ομάδες συμφερόντων.   

Μονάδες 15  

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


