
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑЇΟΥ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα 1ο 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης φέρνει σε αντιπαράθεση τους προλετάριους, 

ως κατόχους των μέσων παραγωγής με την αστική τάξη, που στερείται αυτά τα μέσα. 

Ο Μαρξ υποστήριξε ότι οι κυριότεροι μηχανισμοί καταστολής που χρησιμοποιεί το κράτος είναι οι 

ιδεολογικοί μηχανισμοί, με τους οποίους αναπαράγεται η κυρίαρχη ιδεολογία.  

Οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί βοήθησαν στην καθιέρωση νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών και 

συστημάτων παροχής εκπαίδευσης, γιατί εισάγουν καινούριες διδακτικές διαδικασίες.  

Η είσοδος του ατόμου σε κοινόβια συνοδεύεται από τελετουργίες μύησης και οι απαιτήσεις και οι 

προσδοκίες συμπεριφοράς είναι ίδιες από αυτές που το άτομο είχε συνηθίσει μέχρι τότε στη ζωή του.  

Ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η διαμόρφωση της πολιτικής και εκλογικής 

συμπεριφοράς είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα. 

 (15 μονάδες) 

 

Β.  Οι κοινωνικοί θεσμοί μεταξύ άλλων :                                                                                  

Εκπληρώνουν μια βασική λειτουργία της κοινωνίας. 

Είναι νομικές κατασκευές με πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

Εκπληρώνουν βασικές λειτουργίες της κοινωνίας και συχνά ταυτίζονται με φορείς κοινωνικοποίησης. 

Είναι ατομικές επινοήσεις.   

 (5 μονάδες) 

 

 

 

 

 



 

 

Γ. Ο Μάγιο πρότεινε : 

οργάνωση της εργασίας με βάση το σύστημα της σειράς συναρμολόγησης. 

οριζόντια και κάθετη κατανομή της εργοστασιακής εργασίας. 

αναγκαία η βελτίωση συνθηκών εργασίας για τη μη απομόνωση και αλλοτρίωση των εργαζομένων. 

(5 μονάδες) 

 

Θέμα 2ο 

Α. Ποια είναι η σχολή του λειτουργισμού, ποιοι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της και τι ισχυρισμούς έχουν για 

την κοινωνία .  

 (15 μονάδες) 

Β. Τι ορίζουμε ως ‘κοινωνικό κράτος ΄ και πως επιτυγχάνεται η ανακατανομή του πλούτου στην οποία 

προσβλέπει;   

(10 μονάδες) 

 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

Θέμα 3ο 

Α. Τι είναι ο κοινωνικός θεσμός και τι σχέση έχει με τους φορείς κοινωνικοποίησης ; 

(10 μονάδες) 

Β. Γιατί η οικογένεια θεωρείται πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης; 

(5 μονάδες) 

Γ. Πώς λειτουργεί η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης; 

 (5 μονάδες) 

Δ. Τι είδους κοινωνικό έλεγχο μπορεί να ασκήσει; 

(5 μονάδες) 

 

 

 

 

 



 

 

Θέμα 4ο 

Α. Σημαντικός στη θεωρία του Βέμπερ είναι ο ιδεατός τύπος. Να ορίσετε τι είναι ο ιδεατός τύπος. 

 (7 μονάδες) 

Β. Πώς ορίζει τον ιδεότυπο της εξουσίας, της δύναμης και του κράτους; 

(8μονάδες) 

Γ. Ποιες μορφές ιδεότυπου κοινωνικής δράσης αναγνωρίζει ο Βέμπερ; Να δώσετε παραδείγματα. 

(5 μονάδες) 

Δ. Να περιγράψετε τη ορθολογική εξουσία ως τύπο (νομιμοποίησης της) εξουσίας. 

(5 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ(για τους εξεταζόμενους)  

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 τετράδιό σας 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. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

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

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 


