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ΜΔΛΔΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΦΗΒΩΝ 
Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην κέζν ύςνο ησλ αγνξηώλ θαη ησλ 
θνξηηζηώλ ζηελ Οιιαλδία θαηά ην έηνο 1998. 
 

 

Δρώτηση 1: ΜΔΛΔΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΦΗΒΩΝ 

Μεηά ην έηνο 1980, ην κέζν ύςνο ησλ εηθνζάρξνλσλ θνξηηζηώλ απμήζεθε θαηά  
2,3 cm θηάλνληαο ζηα 170,6 cm. Να γξάςεηε παξαθάησ πνην ήηαλ ην κέζν ύςνο 
ελόο εηθνζάρξνλνπ θνξηηζηνύ ην έηνο 1980. 

Απάληεζε:  .......................................  cm 

Δρώτηση 2: ΜΔΛΔΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΦΗΒΩΝ  

Να εμεγήζεηε πώο απηό ην δηάγξακκα δείρλεη όηη θαηά κέζνλ όξν, ν ξπζκόο 
αλάπηπμεο ησλ θνξηηζηώλ κεηώλεηαη από ηα 12 ρξόληα ηνπο θαη κεηά. 

 
 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Δρώτηση 3: ΜΔΛΔΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΦΗΒΩΝ  

Σύκθσλα κε απηό ην δηάγξακκα, ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο ηα θνξίηζηα 
είλαη, θαηά κέζνλ όξν, ςειόηεξα από ηα ζπλνκήιηθά ηνπο αγόξηα; 
 
 .................................................................................................................................................  

Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 219-220), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. 
Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003(θπξίσο έξεπλα). 
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ΜΔΛΔΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΦΗΒΩΝ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 168,3 cm (νη κνλάδεο έρνπλ ήδε δνζεί). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

«Κιεηδί» γηα ηε βαζκνιόγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξώηεζεο απνηειεί  ε 

αλαθνξά  ζηελ «αιιαγή» ηεο θιίζεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ησλ 

θνξηηζηώλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά.  

Αλαθέξεηαη ζηελ θιίζε ηεο θακπύιεο γξακκήο ε νπνία κεηώλεηαη από 

ηα 12 ρξόληα θαη κεηά (άκεζε αλαθνξά). Οη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο 

δίλνληαη ζηελ θαζνκηινύκελε θαη όρη ζηελ καζεκαηηθή γιώζζα. 

 Δελ πεγαίλεη πηα αλνδηθά, ηζηώλεη. 

 Η θακπύιε νξηδνληηώλεηαη. 

 Είλαη πην επίπεδε (ίζηα) κεηά ηα 12. 

 Η γξακκή ησλ θνξηηζηώλ αξρίδεη λα ηζηώλεη θαη ε γξακκή ησλ αγνξηώλ γίλεηαη 
ςειόηεξε. 

 Ιζηώλεη θαη ε γξακκή ησλ αγνξηώλ ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη. 

 Αλαθέξεηαη ζηελ θιίζε ηεο θακπύιεο γξακκήο πνπ κεηώλεηαη από ηα 12 
ρξόληα θαη κεηά (άκεζε αλαθνξά), ρξεζηκνπνηώληαο καζεκαηηθή 
γιώζζα. 
 Μπνξείηε λα δείηε όηη ε θιίζε είλαη κηθξόηεξε. 

Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κεηώλεηαη από ηα 12 θαη 
πάλσ. [Ο καζεηήο ππνιόγηζε ηηο γσλίεο ηεο θακπύιεο ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα 
ησλ Χ πξηλ θαη κεηά ηα 12 ρξόληα.] 

Γεληθά, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ιέμεηο όπσο «θιίζε», «ξπζκόο», ή 
«ξπζκόο κεηαβνιήο» ηόηε ζεσξνύκε όηη ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθή 
γιώζζα. 

 Σπγθξίλεη ηηκέο γηα ην κέγεζνο ηεο αλάπηπμεο (ε ζύγθξηζε κπνξεί λα 
είλαη έκκεζε) 
 Από ηα 10 έσο ηα 12 ε αλάπηπμε είλαη πεξίπνπ 15 cm, ελώ από ηα 12 έσο ηα 

20 ε αλάπηπμε είλαη κόλν 17 cm πεξίπνπ. 

 Ο κέζνο ξπζκόο αλάπηπμεο από ηα 10 έσο ηα 12 είλαη πεξίπνπ 7,5 cm αλά 
έηνο, ελώ γηα ηα έηε από 12 έσο ηα 20 είλαη πεξίπνπ 2 cm αλά έηνο. 
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Μη αποδεκτή απάντηση 

 Τν παηδί γξάθεη όηη ην ύςνο ησλ θνξηηζηώλ πέθηεη ρακειόηεξα από ην 
ύςνο ησλ αγνξηώλ, αιιά νύηε αλαθέξεηαη ζηελ «θιίζε» ηεο γξαθηθήο 
παξάζηαζεο ησλ θνξηηζηώλ νύηε ζπγθξίλεη ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο 
ησλ θνξηηζηώλ πξηλ θαη κεηά ηα 12 ρξόληα.  
 Η γξακκή ησλ θνξηηζηώλ πέθηεη ρακειόηεξα από ηε γξακκή ησλ αγνξηώλ. 

Αλ ν καζεηήο αλαθέξεη όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ θνξηηζηώλ γίλεηαη 
ιηγόηεξν απόηνκε, θαη αλ επηπιένλ επηζεκάλεη ην γεγνλόο όηη ε γξαθηθή 
παξάζηαζε ησλ θνξηηζηώλ πέθηεη ρακειόηεξα από ηελ αληίζηνηρε ησλ 
αγνξηώλ, ηόηε ε απάληεζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζσζηή. Δδώ, ην 
δεηνύκελν δελ είλαη θάπνηα ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ γξαθηθώλ 
παξαζηάζεσλ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ. Γη’ απηό, αγλνείζηε 
νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε ηέηνηα ζύγθξηζε θαη βγάιηε έλα ζπκπέξαζκα 
βαζηζκέλν ζην ππόινηπν ηεο απάληεζεο. 

 Άιιεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη  ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο, παξόιν πνπ ε εθθώλεζε ξσηά 
μεθάζαξα «πώο απηό ην δηάγξακκα δείρλεη….» 
 Τα θνξίηζηα σξηκάδνπλ λσξίο. 

 Επεηδή ηα θνξίηζηα πεξλνύλ εθεβεία λσξίηεξα από ηα αγόξηα θαη 
αλαπηύζζνληαη γξεγνξόηεξα. 

 Τα θνξίηζηα δελ αλαπηύζζνληαη πνιύ κεηά ηα 12.  [Γξάθεη ηελ πξόηαζε όηη ε 
αλάπηπμε ησλ θνξηηζηώλ κεηώλεηαη κεηά ηα 12, αιιά δελ θάλεη θακία αλαθνξά 
ζηε γξαθηθή παξάζηαζε]. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γίλεη ην ζσζηό δηάζηεκα, από 11-13 εηώλ. 

 Μεηαμύ 11 θαη 13 εηώλ. 

 Από 11 ρξνλώλ σο 13 ρξνλώλ, ηα θνξίηζηα είλαη ςειόηεξα από ηα αγόξηα, 
θαηά κέζν όξν. 

 11-13. 

 Αλαθέξεη όηη ηα θνξίηζηα είλαη ςειόηεξα από ηα αγόξηα όηαλ είλαη 11 θαη 
12 εηώλ. (Η απάληεζε απηή είλαη ζσζηή ζε θαζνκηινπκέλε γιώζζα, 
επεηδή ππνλνεί ην δηάζηεκα από 11 έσο 13). 
 Τα θνξίηζηα είλαη ςειόηεξα από ηα αγόξηα όηαλ είλαη 11 θαη 12 ρξνλώλ. 

 11 θαη 12 ρξνλώλ. 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

 Άιιεο απαληήζεηο.  
 1998. 

 Τα θνξίηζηα είλαη ςειόηεξα από ηα αγόξηα όηαλ είλαη κεγαιύηεξα από 13 
ρξνλώλ. 

 Τα θνξίηζηα είλαη ςειόηεξα από ηα αγόξηα από ηα 10 έσο ηα 11.  

 

 

 
 

 

Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 283-286), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή)  


