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[Αρχή Σελίδας 1] 
 

  
[Τέλος Σελίδας 1] 

 

ΤΑΞΗ Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κοινωνιολογία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/04/2020 

 
 
Θέμα Α 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή το 
γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Ο Γκόφμαν διέκρινε την κοινωνική ζωή σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο 
προσκήνιο και σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο. 
β. Οι φεουδαρχικές αγροτικές κοινωνίες επέτρεψαν την ανάδυση του 
καπιταλισμού. 
γ. Η υιοθέτηση των προτύπων συμπεριφοράς είναι μια παθητική λειτουργία. 
δ. Η εισαγωγή της πληροφορικής στα σχολεία έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να 
βοηθήσει στη μάθηση άλλων γνωστικών αντικειμένων. 
ε.  Το περιεχόμενο της εργασίας παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
παραγωγής μιας κοινωνίας. 

(Μονάδες 15) 
 

Στα θέματα Α2 και Α3 που ακολουθούν νε επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 
Α2.Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης: 
α. απόλυτος έλεγχος του στρατού 
β. αρχή της αντιπροσώπευσης 
γ. σχέδιο εκφοβισμού των πολιτών 
δ. δικτατορία 

(Μονάδες 5) 
 

Α3. Εισήγαγε στην κοινωνιολογία τις μεθόδους των φυσικών επιστημών: 
α. Ντυρκέμ 
β.  Βέμπερ 
γ. Κοντ 
δ. Μαρξ 

(Μονάδες 5) 
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[Αρχή Σελίδας 2] 
 

  
[Τέλος Σελίδας 2] 

Θέμα Β 
 
Β1. Τι είναι η μανιφακτούρα, σε ποιο κοινωνικό σύστημα εμφανίζεται και πώς 
συνδέεται με τη βιομηχανική κοινωνία; 

(Μονάδες 10) 
 

Β2.Πώς μπορεί η εκπαίδευση να συμβάλλει στην αλλαγή της κοινωνίας; 
(Μονάδες 15) 

 
Θέμα Γ 
Γ1. 
α. Τι υποστηρίζει ο Βέμπερ για την κοινωνική συμπεριφορά και τη δράση των 
ανθρώπων; 

(Μονάδες 5) 
β. Πώς αναλύει ο Βέμπερ τη θρησκεία και τη σχέση της με την κοινωνία; 

(Μονάδες 10) 
 

γ. Τι ισχυρίζεται ο Βέμπερ σχετικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση; 
(Μονάδες 5) 

δ. Ποιες είναι οι τρεις μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας κατά τον Βέμπερ; 
(Μονάδες 5) 

 
Γ2.  
α. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του λειτουργισμού; Τι υποστηρίζουν 
οι λειτουργιστές όσον αφορά την κοινωνία; 

(Μονάδες 15) 
β. Ποιες είναι οι έκδηλες και οι άδηλες λειτουργίες του θεσμού της εκπαίδευσης; 

(Μονάδες 10) 
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