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ΚΟΙΚΩΚΙΟΛΟΓΙΑ
Γ' Γενικού Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σάββατο 23 Μαΐου 2020 | ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΚΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΑ ΠΡΩΤΗ

Α3.

(σχ. βιβλίο Κεφ. 5 σελ. 91)

β Σωστό

(σχ. βιβλίο Κεφ. 6 σελ. 113)

γ Λάθος

(σχ. Βιβλίο Κεφ. 7 σελ. 134)

δ Σωστό

(σχ. βιβλίο Κεφ. 3 σελ. 65)

ε

(σχ. βιβλίο Κεφ. 1 σελ. 20)

(δ)

Λάθος

ÓÔ

Α2.

α Λάθος

Ο Κ. Μαρξ

(σχ. βιβλίο Κεφ. 1 σελ. 22)

ÌÁ

Α1.

Å

ΘΕΜΑ Α

(β)

είναι συχνά συνώνυμος με αυτήν της αναπτυγμένης κοινωνίας (σχ. βιβλίο
Κεφ. 2 σελ. 36)

ΘΕΜΑ Β

σχ. βιβλίο Κεφ. 3, ενότητα 3.2. σελ. 55 από: Η δεύτερη διάσταση … «το
υπερεγώ».

ÅÉ

Α4.

(ενδεικτική βαθμολόγηση: από 2 μονάδες σε κάθε κουκκίδα απάντησης του
σχολικού βιβλίου, +4 μονάδες για την παράγραφο: Από το «εκείνο»… και το
«υπερεγώ».)
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Παρατήρηση: Αν ο/η μαθητής/τρια συμπεριλάβει στην απάντηση την
παράγραφο που ακολουθεί: Αξίζει… κοινωνικούς ανθρωπολόγους, να μην
αξιολογείται αρνητικά.
Α5.

σχ. βιβλίο Κεφ. 6, ενότητα 6.1.2. σελ. 114 -115 από: Η χρήση… για την
επιχείρηση.
(ενδεικτική βαθμολόγηση: από 5 μονάδες σε κάθε κουκκίδα απάντησης του
σχολικού βιβλίου.)
Παρατήρηση: Αν ο μαθητής/τρια συμπεριλάβει στην απάντηση την
παράγραφο που ακολουθεί: Αυτές οι νέες μορφές… εργασιακή κουλτούρα, να
μην αξιολογείται αρνητικά.

Å

ΟΜΑΑ ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Α

σχ. βιβλίο Κεφ.1, ενότητα 1.2.3. σελ. 23 από: Ο Κούλεϋ … μπροστά στο κοινό

ÓÔ

Β1.

(ενδεικτική βαθμολόγηση: μονάδες 5 η συμβολή του Κούλεϋ + μονάδες 8 η
μελέτη του Ε. Γκόφμαν)

Β2.

ÌÁ

Παρατήρηση: αν ο μαθητής/τρια συμπεριλάβει στην απάντηση και την
παράγραφο που αναφέρει τον ορισμό της αλληλεπίδρασης, καθώς και τους
θεμελιωτές της σχολής να μη βαθμολογείται αρνητικά
(α)

σχ. βιβλίο Κεφ. 7 ενότητα 7.1.1. σελ. 135 από: α. Η παραδοσιακή
εξουσία… της χαρισματικής εξουσίας.

(β)

σχ. βιβλίο Κεφ. 7 ενότητα 7.1.1. σελ. 137 από: γ. Η ορθολογική εξουσία…
των ορίων της νομιμότητας.

ÅÉ

(ενδεικτική βαθμολόγηση: από 6 μονάδες το κάθε υποερώτημα.)
Παρατήρηση: Αν ο μαθητής/τρια συμπεριλάβει στην απάντηση και την
παράγραφο από τη σελίδα 134- 135: Ο Βέμπερ… είναι στο επίκεντρό της, να μην
αξιολογείται αρνητικά.
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ΘΕΜΑ Β
Β3.

Β4.

(α)

σχ. βιβλίο Κεφ. 2, ενότητα 2.1. Μεταβιομηχανική κοινωνία σελ. 35 από:
Αυτό που δείχνει… και της επικοινωνίας

(β)

σχ. βιβλίο Κεφ. 2, ενότητα 2.1. Μεταβιομηχανική κοινωνία σελ. 36 από:
Είναι φανερό… των ομάδων αυτών

(α)

σχ. βιβλίο Κεφ. 5, ενότητα 5.3. σελ. 102 από: Ο όρος «κοινωνία της
πληροφορίας»… στα ενιαία λύκεια και Τ.Ε.Ε.

Παρατήρηση: ο μαθητής/τρια στο σχετικό παράδειγμα που περιλαμβάνεται
στη σχετική παράγραφο μπορεί να το αποδώσει γενικά και όχι με στείρα
αναπαραγωγή των στατιστικών δεδομένων, καθώς επίσης να μην αξιολογηθεί
αρνητικά αν δεν το συμπεριλάβει

Å

σχ. βιβλίο Κεφ. 5, ενότητα 5.3. σελ. 102 -103 από: Αναμφισβήτητα… και
όχι ο άνθρωπος

ÅÉ

ÌÁ

ÓÔ

(β)
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