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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

10-4-2021 

 

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. 
 

1. Οι απαιτήσεις των ρόλων στα μεταγενέστερα στάδια της ζωής του ανθρώπου και οι 

αντίστοιχες επιλογές του, μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να ανατρέψουν 

προγενέστερες συμπεριφορές, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους. 

2. Οι κυβερνώντες με την πολιτική τους, όπως είναι η προώθηση των συμφερόντων τους, 

μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολιτική αλλοτρίωση. 

3. Η εξειδίκευση με τις νέες τεχνολογίες είναι μια αναγκαιότητα που επιβάλλεται από τις 

υπάρχουσες συνθήκες. 

4. Η τελευταία μορφή τηλεργασίας λειτουργεί ως μια υπηρεσία της κεντρικής επιχείρησης 

στην οποία δεν απαιτούνται έξοδα ενοικίου. 

5. Οι συγκρούσεις στην κοινωνία σύμφωνα με τον Ντάρεντορφ σχετίζονται και με την 

κατοχή της κοινωνικής δύναμης ανάμεσα στις διάφορες ομάδες συμφερόντων. 

15 μονάδες  

 

 

 

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. Οι ανισότητες, η φτώχεια και η ανεργία θεωρούνται σύνθετα διεθνή φαινόμενα τα οποία 

καθορίζονται από: 



 

 2 από 3 

1. Τον τρόπο που η κάθε κοινωνία τα αντιμετωπίζει 

2. Την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ο καθένας 

3. Οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς παράγοντες 

4. Τις διαφορές των ατόμων σε σχέση με τον πλούτο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό 

κ.ά. 

 

ΙΙ. Οι ταξινομικές κατηγορίες «παιδί», «έφηβος» και «ενήλικος» περιγράφουν: 

1. Τη φάση ωρίμανσης ή γήρανσης του ατόμου  

2. Τον τρόπο που διαμορφώνονται τα πρότυπα συμπεριφοράς όσο μεγαλώνει ο 

άνθρωπος 

3. Τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί η κοινωνία μας για να σκιαγραφήσει την 

κοινωνική μας ταυτότητα 

4. Τη διαφοροποίηση της παρέας παιδιών, από την παρέα των εφήβων ή την παρέα των 

ενηλίκων  

 

10 μονάδες  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Πώς συνδέεται η κοινωνική θεωρία με την βιωματική εμπειρία;  

15 μονάδες  

 

Β2. Ποιες είναι οι απόψεις σχετικά με το ερώτημα εάν η πληροφορία αποτελεί γνώση;  

10 μονάδες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πώς προσεγγίζουν οι μαρξιστές την κοινωνικοποίηση και ποιους μηχανισμούς 

προσθέτουν στους μηχανισμούς καταστολής για την αναπαραγωγή της κυρίαρχης 

ιδεολογίας στην κοινωνία;  

9 μονάδες  

 

Γ2. Σύμφωνα με ποιον κοινωνιολόγο η εκπαίδευση θεωρείται ιδεολογικός μηχανισμός 

αναπαραγωγής της κοινωνίας; Ποιες άλλες λειτουργίες εκπληρώνει και τι ακριβώς 

αναπαράγει το σχολείο;  

9 μονάδες 



 

 3 από 3 

 

Γ3. Πως συμβάλλει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του ατόμου και γιατί 

θεωρούνται αναγκαία τα προγράμματα επανακατάρτισης των ανέργων;  

7 μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ποια τα χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών και ποια έννοια θεωρείται 

σημαντική στο έργο του Βέμπερ για την μετάβαση από την αγροτική στη βιομηχανική 

κοινωνία. Πώς συνδέεται η έννοια αυτή με τη δημιουργία του κράτους;  

7 μονάδες  

 

Δ2. Να αναλύσετε το κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης και να αναφερθείτε στα μέτρα 

που λαμβάνει το κοινωνικό κράτος σχετικά με την ανακατανομή του πλούτου.  

8 μονάδες 

 

Δ3. Να αναφερθείτε στου παθογόνους παράγοντες που παρεμβαίνουν στη λειτουργία του 

ελληνικού κράτους και να αιτιολογήσετε πως διαχέεται η δύναμη στην κοινωνία, στο 

πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας.  

10 μονάδες  


