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ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2020 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Α’ ΟΜΑΔΑ 
1ο θέμα  (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) Κοινωνικοποιημένο θεωρείται ένα άτομο, το οποίο εντάσσεται σε 
κοινωνικά σύνολα, ακόμη και αν δε νιώθει ενεργό μέλος μιας ομάδας ή δε 
συμμετέχει με έναν ουσιαστικό τρόπο στις διαδικασίες που λαμβάνουν 
χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
 
β) Ο όρος «αναπτυγμένη κοινωνία» είναι αντίθετος από αυτόν της 
«σύγχρονης κοινωνίας». 
 
γ) Η θεωρία του Βέμπερ χαρακτηρίζεται από έναν έντονο οικονομικό 
ντετερμινισμό. 
 
δ) Οι Κοινωνιολόγοι αναζητούν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων, προκειμένου να εξηγήσουν με έναν επιστημονικό 
τρόπο τα συμβαίνοντα κοινωνικά γεγονότα. 
 
ε) Με τον όρο εξειδίκευση εννοούμε την εξοικείωση με τις νέες 
τεχνολογίες.  

Μονάδες 15  
 
β) Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
1. Η εκπαίδευση από απόσταση: 
α) δεν παρουσιάζει μειονεκτήματα 
β) δε διαθέτει κάποιο ισχυρό πλεονέκτημα 
γ) δίνει έμφαση στον άμεσο και προσωπικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης 
δ) καθιστά εφικτή τη σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών με τα 
αγαθά της εκπαίδευσης. 
 
 
 



 

 

2. Ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι: 
α) Η αφομοίωση και η εσωτερίκευση των ισχυουσών κοινωνικών 
κανόνων. 
β) Η σύσφιξη των ανθρωπίνων σχέσεων, η ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και η επικράτηση ενός κλίματος ομόνοιας και ειρήνης. 
γ) Η συναισθηματική ωρίμανση των πολιτών και η απρόσκοπτη 
ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 
δ) Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων και των θεμελιωδών αξιών, η 
υπακοή των πολιτών στους νόμους και η συνακόλουθη προσαρμογή τους 
στα κυρίαρχα πρότυπα συμπεριφοράς. 

Μονάδες 10  
 
 
2ο θέμα (25 μονάδες) 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 
 
α) οι χώρες του Πρώτου Κόσμου και οι χώρες του Δεύτερου Κόσμου  

Μονάδες 10  
 
β) «η κοινωνία της πληροφορίας»  

Μονάδες 15  
 

Β’ ΟΜΑΔΑ 
1ο θέμα (25 μονάδες) 
Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 
 
α) Ποια μέθοδο εφαρμόζει ο Βέμπερ, προκειμένου να αναλύσει την 
κοινωνική συμπεριφορά – δράση των ανθρώπων;  

Μονάδες 5  
 
β) Πώς αναλύει ο Βέμπερ τη θρησκευτική συμπεριφορά;  

Μονάδες 5  
 
γ) Πώς αναλύει ο Βέμπερ την έννοια της χαρισματικής εξουσίας;  

Μονάδες 5  
 
δ) Να συγκρίνετε τις δυο διαφορετικές θεωρήσεις του κράτους με βάση τις 
θέσεις του Βέμπερ και του Μαρξ.  

Μονάδες 10  
 
 
 
 



 

 

2ο θέμα (25 μονάδες) 
Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 
 
α) Να αναλύσετε την έννοια του συστήματος σύμφωνα με την θεωρία του 
Πάρσονς.  

Μονάδες 5  
 
β)  Τι σημαίνει κοινωνική αλληλεπίδραση για το Μιντ;  

Μονάδες 5  
 
γ) Να αναλύσετε την έννοια της φυσικοποίησης των κοινωνικών 
ανισοτήτων σύμφωνα με τη θεωρία του Μπουρντιέ.  

Μονάδες 5  
 
δ) Σε ποια σημεία ταυτίζεται η θεωρία του Μπουρντιέ με τις θεωρίες 
άλλων κοινωνιολόγων που αναλύουν κατά παρόμοιο τρόπο τις 
λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος ως ενός μέσου αναπαραγωγής 
των υφιστάμενων κοινωνικών δομών;  

Μονάδες 10  
 

Οδηγίες προς υποψηφίους 
1. Στο τετράδιό σας να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα  θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό. 
5. Διάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 


