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ΛΔΙΧΗΝΔΣ 

 
Έλα από ηα επαθόινπζα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε καο είλαη ην ιεηώζηκν 

ησλ πάγσλ. Γώδεθα ρξόληα κεηά ην ιεηώζηκν ησλ πάγσλ, αξρίδνπλ λα 
αλαπηύζζνληαη ζηνπο βξάρνπο κηθξνζθνπηθά θπηά πνπ νλνκάδνληαη ιεηρήλεο. 

Κάζε ιεηρήλα αλαπηύζζεηαη ζε ζρήκα πεξίπνπ θπθιηθό. 

Ο παξαθάησ ηύπνο ρξεζηκνπνηείηαη,  γηα λα ππνινγηζηεί θαηά πξνζέγγηζε, ε 

δηάκεηξνο (δ) ηεο ιεηρήλαο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηεο: 

12 γηα120,7  tt , 

όπνπ δ ε δηάκεηξνο ηεο ιεηρήλαο ζε mm, θαη t ν αξηζκόο ησλ εηώλ πνπ έρνπλ 

πεξάζεη κεηά ην ιεηώζηκν ησλ πάγσλ. 

Δρώτηση 1: ΛΔΙΧΗΝΔΣ 

Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαπάλσ ηύπν, ππνινγίζηε ηε δηάκεηξν πνπ ζα έρεη κηα 
ιεηρήλα, 16 έηε κεηά ην ιεηώζηκν ησλ πάγσλ. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ρώξν 
πνπ αθνινπζεί. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Δρώτηση 2: ΛΔΙΧΗΝΔΣ 

Η Άλλα κέηξεζε ηε δηάκεηξν κηαο ιεηρήλαο πνπ βξήθε ζε θάπνην κέξνο, θαη είδε όηη 
ήηαλ 35 mm. 
Πόζα ρξόληα έρνπλ πεξάζεη από ην ιεηώζηκν ησλ πάγσλ ζε απηό ην κέξνο; 
Δμεγήζηε παξαθάησ πώο βξήθαηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Δρώτηση 3: ΛΔΙΧΗΝΔΣ 

Σε πόζα ρξόληα από ζήκεξα, κηα ιεηρήλα πνπ ηώξα έρεη δηάκεηξν 35 mm ζα έρεη 
δηπιαζηάζεη ηε δηάκεηξό ηεο; Δμεγήζηε  παξαθάησ πώο βξήθαηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει. 217-218), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. 
Σημείωζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA  2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΛΔΙΧΗΝΔΣ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 14 mm ή 14 (κνλάδεο δελ απαηηνύληαη). 

Πξέπεη λα δίλεηαη, εθ’ όζνλ ε ζσζηή απάληεζε είλαη 14 αλεμάξηεηα αλ 

νη ππνινγηζκνί είλαη εκθαλείο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο: 

 Λάθορ απάνηηζη και δεν δείχνεηαι η μελέηη ηηρ. 
 

Γίδνληαη κεξηθέο απαληήζεηο όπσο: 
 ζωζηή ανηικαηάζηαζη ηων ηιμών ζηον ηύπο αλλά λάθορ απάνηηζη. 

 μιζέρ απανηήζειρ (π.χ. 47 ) 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γνθηκή θαη ιάζνο / 37 ρξόληα ή 37 (νη κνλάδεο δελ είλαη απαξαίηεηεο), 

δείρλνληαο ζσζηά ηε κειέηε (κε αιγεβξηθή κέζνδν ή δνθηκή – ιάζνο). 

 37 ρξόληα, ρσξίο λα είλαη εκθαλείο νη ππνινγηζκνί. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Οπνηαδήπνηε άιιε ιάζνο απάληεζε ή 34 κε ιάζνο ππνινγηζκνύο. Δίλαη 

απίζαλν θάπνηνη καζεηέο λα έρνπλ ηε ζσζηή απάληεζε (37) 

ρξεζηκνπνηώληαο ιάζνο κειέηε. 

 Σσζηή αληηθαηάζηαζε ησλ ηηκώλ ζηνλ ηύπν αιιά ιάζνο απάληεζε. Ή 

47 ρξόληα ή 49 ρξόληα. 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 75 ρξόληα από ηώξα (νη κνλάδεο δελ είλαη απαξαίηεηεο). Πξέπεη λα 

ζεσξεζεί ζσζηή ε απάληεζε αθόκα θαη αλ δελ είλαη εκθαλείο νη 

ππνινγηζκνί. 

 Ο καζεηήο ππνινγίδεη 37 ρξόληα γηα ηε δηάκεηξν πνπ ζα γίλεη 35 mm, 

θαη 112 ρξόληα γηα ηε δηάκεηξν πνπ ζα γίλεη 70 mm, αιιά μερλά λα θάλεη 

ηελ αθαίξεζε (112-37). 
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 112 (ρξόληα) κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ πάγνπ. Αθνξά ζε καζεηέο πνπ 

ππνινγίδνπλ ζσζηά ην ρξόλν ώζηε λα γίλεη ε δηάκεηξνο 20 mm, αιιά νη 

ππνινγηζκνί πνπ αθνινπζνύλ δελ είλαη ζσζηνί ή δε δίλνληαη. 

  Υπνινγίδεη ζσζηά όηη έσο ζήκεξα έρνπλ πεξάζεη 37 ρξόληα από ηελ 

εμαθάληζε ησλ πάγσλ, αιιά δελ ππνινγίδεη ην ρξόλν κέζα ζηνλ νπνίν 

ζα έρεη δηπιαζηαζηεί ε δηάκεηξνο ηεο ιεηρήλαο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Γηάθνξα κηθξά ππνινγηζηηθά ιάζε.  

 Ο καζεηήο δίλεη ηελ απάληεζε 75 ρξόληα, αιιά είλαη πξνθαλέο όηη ηα 

βήκαηα ή νη ππνινγηζκνί είλαη ιάζνο  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει. 280-282), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)  


