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   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 01/06/2020 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α.1.  Ερωτήσεις  Σωστού-Λάθους 

α) Η ορκολογικι εξουςία κεμελιώνεται αποκλειςτικά ςτθν εμπιςτοςφνθ τθσ 

κοινωνίασ που αναγνωρίηει κάποιον ωσ θγζτθ. 

β) Η κοινωνιολογία είναι μοναδική επιστήμη γιατί δεν ασχολείται με το 

κοινωνικό σύνολο αλλά εστιάζει στο άτομο 

γ) Οι χώρες του Πρώτου κόσμου χαρακτηρίζονται από σχεδιασμένη και 

κρατικά ελεγχόμενη οικονομία. 

δ) Για να μπορέσει το άτομο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που του 

προκαλούν ένταση και άγχος καταφεύγει σε μηχανισμούς άμυνας. 

ε) Η πιο σημαντική από τις άδηλες λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι η 

μετάδοση των γνώσεων, των προτύπων και των αξιών. 

Μονάδες 15 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

Α.2. Η φράση « το καθήκον που εκπληρώνεται στις επίγειες συναλλαγές 

αποτελεί την ευγενέστερη ηθική δραστηριότητα ανήκει στον» : 

α)M. Weber. 

β) F. Teylor. 

γ) E. Durkheim. 

δ) Λούθυρο. 
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Α.3. Αφορμή για τη διάκριση των χωρών σε αναπτυγμένες και 

υποανάπτυκτες στάθηκε μεταξύ άλλων και:  

α) Η φεουδαρχία. 

β) Η αστικοποίηση. 

γ) Η αποικιοκρατία. 

δ) Η πάλη των τάξεων. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α.4. Να αναλύσετε τον νόμο τριών σταδίων του ανθρώπινου πνεύματος κατά 

τον Α. Κοντ; 

Μονάδες 6 

Α.5.  

α) Πως όρισε ο Γερμανός κοινωνιολόγος Weber την έννοια τις δύναμης; 

(Μονάδες 4). Τι είναι κράτος κατά τον Weber και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

ορθολογικοποίησης στην διαδικασία δημιουργίας  του κράτους; (Μονάδες 5) 

Μονάδες 9 

   

β) Πώς συνδέει ο Weber τθν κρθςκεία με τθν εμφάνιςθ του 

προτεςταντιςμοφ και τθν ανάδειξθ του καπιταλιςμοφ. 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Β.1. α) Ποιες αλλαγές έχουν γίνει λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών 

σε πολλούς χώρους εργασίας και που οδήγησαν οι αλλαγές αυτές;  

Μονάδες 6 
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β) Να αναλύσετε τις μορφές τηλεργασίας που δημιούργησαν η χρήση 

διαδικτύου και η παροχή εργασίας μέσω αυτού. (Μονάδες 5). Ποιο 

συμπέρασμα προκύπτει από τις νέες μορφές απασχόλησης; (Μονάδες 3) 

Μονάδες 8 

Β.2. α) Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας, της φτώχειας  και των 

ανισοτήτων. 

Μονάδες 6 

β) Η δημιουργία του κοινωνικού κράτους, της συλλογικής δηλαδή 

αντιμετώπισης των ανισοτήτων, προσβλέπει σε μια ανακατανομή πλούτου. 

Να αναλύσετε τα μέτρα με τα οποία επιτυγχάνεται η ανακατανομή του 

πλούτου σε μία κοινωνία 

Μονάδες 5 

 

 

   

 ΘΕΜΑ 4ο 

Β.3. α) Να αναλύσετε τα στάδια κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού κατά τον 

Μιντ. (Μονάδες 4). Με ποιο τρόπο συνέβαλε η σχολή της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού; (Μονάδες 4). 

Μονάδες 8 

β) Να αναλύσετε τις απόψεις των κοινωνιολόγων που δεν 

συμπεριλαμβάνουν στην οπτική τους για την κοινωνικοποίηση τις έμφυτες 

παρορμήσεις και τα ένστικτα του ανθρώπου; 

Μονάδες 5 

 

Β.4.α)  Να αναλύσετε την ορθολογική εξουσία. 

Μονάδες 5 
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β) Από τις μορφές οργανωμένης δράσης να αναλύσετε τις ομάδες 

συμφερόντων και τις ομάδες πίεσης. (Μονάδες 4). Σε τι διαφοροποιούνται οι 

ομάδες αυτές από τα πολιτικά κόμματα.(Μονάδες 3) 

Μονάδες 7 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α.1.  α)Λ    β)Λ    γ)Λ    δ)Σ   ε)Λ   

Α.2.  δ 

Α.3.  γ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Α.4. σελίδα 17 σχολικού βιβλίου: Από «Το θεολογικό στάδιο …η 

ανθρωπότητα στο σύνολό της»  

Α.5. α) σελίδα 134 σχολικού βιβλίου: Από «Ο Βέμπερ όρισε …..επιρροή» και 

σελ 134 «Έτσι ορίζει το κράτος…………. Ιεραρχίας αρμοδηοτήτων». 

 

β) σελ 20 σχολικού βιβλίου « στις προβιομηχανικές κοινωνίες …. 

Προκαπιταλιστικές κοινωνίες» και σελ 61 ¨ο Βέμπερ θεωρούσε ότι η 

θρησκευτική συμπεριφορά ….επαγγελματικό προσανατολισμό» και σελ 110 

με τη βιομηχανική επανάσταση η εργασία… στην εργασία του»  

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Β.1. α) σελίδα 114 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 6.12. α Νέες μορφές 

απασχόληση «Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών  …είναι συνδεδεμένος ο 

υπολογιστής του»  
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β) σελίδα 114σχολικού βιβλίου: Από «Η χρήση του διαδικτύου …μια 

διαφορετική εργασιακή κουλτούρα»  

Β.2. α) σελίδα 123 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 6.2.3, Συνέπειες ανεργίας, 

φτώχειας και ανισοτήτων: Από «Η ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια 

………….. προγράμματα επανακατάρτισής τους»  

β) σελίδα 128 σχολικού βιβλίου: Από «Η ανακατανομή του πλούτου ..… 

μουσεία, εκδηλώσεις κ.α»  

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Β.3. α) σελίδα 57 σχολικού βιβλίου: Από «Το προπαρασκευαστικό στάδιο  

……. κοινωνικά όντα» και σελ 23 « Ο Κούλεϋ ….του περιβάλλοντος» 

β) σελίδα 58 σχολικού βιβλίου: Από «οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν τη 

λειτουργιστική ή τη μαρξιστική προσέγγιση ….. αναπαράγει τις κοινωνικές 

θέσεις»  

Β.4.α) σελίδα137 σχολικού βιβλίου: Από «γ. Η ορθολογική εξουσία …..ορίων 

της νομιμότητα»  

β) σελίδα 145 σχολικού βιβλίου: Ομάδες συμφερόντων:  Από «Άλλες μορφές 

οργανωμένης πολιτικής δράσης ….εκλογικής συμπεριφοράς του πολίτη »  

 

 

Από το τμήμα κοινωνιολογίας των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς  Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

 Ελεάνα Καραταράκη, Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη 

 


