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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-4-2020 

 
 

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. Με τη βιομηχανική επανάσταση εμφανίζεται η μισθωτή εργασία. 

2. Η παιδεία και η γνώση έχουν αξία μόνο εφόσον μπορούν να αποτελέσουν 

εφαλτήριο για την ατομική ανέλιξη. 

3. Στη μεταβιομηχανική εποχή παρατηρούμε αύξηση του τομέα των 

υπηρεσιών. 

4. Η επιβολή προστίμου για παράνομη στάθμευση οχήματος αποτελεί 

παράδειγμα άσκησης άτυπου κοινωνικού ελέγχου.  

5. Οι έρευνες του Μάγιο σηματοδότησαν την απαρχή του θεωρητικού 

μοντέλου των ανθρώπινων σχέσεων στην εργασία. 

 

Μονάδες 15 (3Χ5) 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Ο όρος «κοινωνιολογική φαντασία» αφορά: 

I. αυτό που φαντάζονται τα άτομα για την κοινωνία. 

II. την ικανότητα των ατόμων να συνδέουν την εμπειρία τους με 

κοινωνικά γεγονότα. 

III. τη φαντασία των θεμελιωτών της κοινωνιολογίας. 

IV. λογοτεχνικό είδος επηρεασμένο από την επιστήμη της 

κοινωνιολογίας.  

2. Ποια πρακτική άμεσης δημοκρατίας συναντούμε και σήμερα στις 

αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες; 
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I. Κοινοβούλιο 

II. Κόμματα 

III. Ευρωβουλή. 

IV. Δημοψήφισμα 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α. Τι σημαίνει διεπιστημονική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες; Να δώσετε 

ένα παράδειγμα και να επισημάνετε ποιο είναι το πλεονέκτημα της διεπιστημονικής 

προσέγγισης. 

Μονάδες 6 

Β1.β. Να περιγράψετε τα Μ.Μ.Ε ως φορέα κοινωνικοποίησης. 

Μονάδες 6 

Β2.α. Τι είδους ένταξη σηματοδοτεί η είσοδος του παιδιού στην εκπαίδευση και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Γιατί η εκπαίδευση θεωρείται δευτερογενής 

φορέας κοινωνικοποίησης; 

Μονάδες 7 

Β2.β. Ποιους φορείς κοινωνικοποίησης ονομάζουμε δευτερογενείς; 

Μονάδες 6 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.α. Ποιες είναι οι βασικότερες λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος κατά 

τον Κρ. ντε Μοντιμπέρ; 

Μονάδες 6 

Γ1.β. Να αναφέρετε παραδείγματα ευέλικτων μορφών εργασίας. Γιατί πολλές 

ευέλικτες μορφές εργασίας ονομάστηκαν «γκρίζες», ποιες είναι αυτές και ποια 

ερωτήματα θέτουν σχετικά με την εργατική δύναμη; 

Μονάδες 6 

Γ2. Να αναπτύξετε τα βασικά σημεία της πρώτης φάσης ανάπτυξης της 

βιομηχανικής κοινωνίας στην πόλη και την ύπαιθρο. 

Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.α. Να παρουσιάσετε τη θεωρητική προσέγγιση του πλουραλιστικού μοντέλου 

για την εξουσία. 

Μονάδες 6 

Δ1.β. Τι υποστηρίζει η θεωρία της εξάρτησης για την οικονομική ανάπτυξη των 

κοινωνιών; 

Μονάδες 6 

Δ2.α. Να αναφέρετε τις επιπτώσεις που είχαν οι εφαρμογές του τεϊλορικού και του 

φορντικού μοντέλου στην εργασία. 

Μονάδες 7 

Δ2.β. Ποιες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν συχνότερα το πρόβλημα της 

φτώχειας, σε παγκόσμιο επίπεδο; 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

 


