ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 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) Ο κάθε έμπορος κατείχε ένα μόνο βιοτεχνικό εργαστήριο.
β) Σύμφωνα με το Χομπσμπάουμ το προλεταριάτο είναι το «παιδί της
βιομηχανικής επανάστασης».
γ) Στη βιομηχανική κοινωνία εμφανίζεται το προλεταριάτο.
δ) Οι έμποροι που ήταν οι ιδιοκτήτες των βιοτεχνικών εργαστηρίων
μετεξελίχτηκαν σε καπιταλιστές.
ε) Η μετάβαση από την αγροτική στη βιομηχανική κοινωνία ήταν μια
διαδικασία που ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες δεκαετίες.
Μονάδες 15
β) Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Στη βιομηχανική κοινωνία δημιουργήθηκε:
α) η μεγάλη αγορά
β) η κλειστή αγορά
γ) η παγκόσμια αγορά
δ) η αυτάρκης οικονομία

2. Η βιομηχανική κοινωνία οργανώθηκε και λειτούργησε γύρω από:
α) το πανεπιστήμιο

β) τη συσσώρευση του κεφαλαίου
γ) τη γεωργική παραγωγή
δ) τα κοινωνικά κινήματα
Μονάδες 10
2ο θέμα (25 μονάδες)
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :
α) οι συντεχνίες
Μονάδες 10
β) η αστικοποίηση
Μονάδες 15

Β’ ΟΜΑΔΑ
1ο θέμα (25 μονάδες)
Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α) Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών.
Μονάδες 5
β) Να περιγράψετε τον

τρόπο

της κοινωνικής οργάνωσης στις

δουλοκτητικές και φεουδαρχικές αγροτικές κοινωνίες.
Μονάδες 10
γ) Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς στις αγροτικές
κοινωνίες.
Μονάδες 10
2ο θέμα (25 μονάδες)
Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α) Να περιγράψετε την όψη που είχαν τα αστικά κέντρα κατά το 19ο
αιώνα βασιζόμενοι στα λόγια του Χομπσμπάουμ.
Μονάδες 10

β) Ποια είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά της βιομηχανικού τύπου
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας που κυριάρχησε κατά το 18ο
αιώνα;
Μονάδες 15

Οδηγίες προς υποψηφίους
1. Στο τετράδιο 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

