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ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΙΓΡΑΗ 

 

ε ένα αγώνιζμα δρόμοσ, ο «τρόνος ανηίδραζης» είναι ηο 
τρονικό διάζηημα ανάμεζα ζηην εκπσρζοκρόηηζη ηοσ 
όπλοσ για ηην εκκίνηζη και ζηη ζηιγμή ποσ ο δρομέας θεύγει 
από ηο βαηήρα.  Ο «ηελικός τρόνος» ζσμπεριλαμβάνει ηο 
τρόνο ανηίδραζης και ηο τρόνο ηης κούρζας ηοσ δρομέα. 

Ο παρακάηφ πίνακας δείτνει ηο τρόνο ανηίδραζης και ηον 
ηελικό τρόνο για 8 δρομείς, ζε ένα αγώνιζμα δρόμοσ 100 
μέηρφν. 

Γιάδρομος Χρόνος ανηίδραζης 
(ζε δεσηερόλεπηα) 

Τελικός τρόνος  
(ζε δεσηερόλεπηα) 

1 0,147 10,09 

2 0,136 9,99 

3 0,197 9,87 

4 0,180 Γεν ηελείφζε  
ηην κούρζα 

5 0,210 10,17 

6 0,216 10,04 

7 0,174 10,08 

8 0,193 10,13 
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Δρώηηζη 1: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΣΗΣ 

Να προζδιορίζεηε ηον τρσζό, ηον αργσρό και ηον τάλκινο νικηηή ασηού ηοσ αγώνα.  
ηον παρακάηφ πίνακα να ζσμπληρώζεηε ηο διάδρομο, ηον τρόνο ανηίδραζης και 
ηον ηελικό τρόνο ηφν νικηηών. 

Mεηάλλιο Γιάδρομος Χρόνος ανηίδραζης 
(ζε δεσηερόλεπηα) 

Τελικός τρόνος  
(ζε δεσηερόλεπηα) 

ΥΡΤΟ    

ΑΡΓΤΡΟ    

Δρώηηζη 2: ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΣΗΣ  

Μέτρι ζήμερα, κανένας άνθρφπος δεν είναι ικανός να ανηιδράζει ζηην 
εκπσρζοκρόηηζη ηοσ όπλοσ ζε τρόνο λιγόηερο από 0,110 δεσηερόλεπηα. 

Αν ο τρόνος ανηίδραζης ποσ καηαγράθεηαι για κάποιο δρομέα, είναι λιγόηερος από  
0,110 δεσηερόλεπηα, ηόηε εκηιμάηαι όηι ζσνέβη μια λανθαζμένη εκκίνηζη, επειδή ο 
δρομέας θα πρέπει να έθσγε, πριν ακούζει ηο όπλο. 

Αν ο τάλκινος νικηηής είτε γρηγορόηερο τρόνο ανηίδραζης, θα είτε ηην εσκαιρία να 
κερδίζει ηο αργσρό μεηάλλιο; Να γράυεις ένα επιτείρημα για να αιηιολογήζεις ηην 
απάνηηζή ζοσ. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζελ. 211-212), από  

Κένηρο Δκπαιδεσηικής Έρεσνας, 2007, Αθήνα: Δπηάλοθος Α.Β.Δ.Δ. 
Σημείωζη 2. Θέμα ποσ δόθηκε ζηοσς μαθηηές/ηριες για ηο Πρόγραμμα PISA  2003 (κσρίφς έρεσνα). 
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ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΙΓΡΑΗ 
 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ  1 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

  
 

Μεηάλλιο Γιάδρομος Χρόνος ανηίδραζης 
(ζε δεσηερόλεπηα) 

Τελικός τρόνος          
(ζε δεσηερόλεπηα) 

ΥΡΤΟ 
3 0,197 9,87 

ΑΡΓΤΡΟ 
2 0,136 9,99 

ΥΑΛΚΙΝΟ 
6 0,216 10,04 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλες απανηήζεις. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ  2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 «Ναι», με επαρκή αιηιολόγηζη.  

 Ναι. Αν ο σπόνορ ανηίδπαζήρ ηος ήηαν γπηγοπόηεπορ καηά 0,05 
δεςηεπόλεπηα, θα εξιζωνόηαν με ηη δεύηεπη θέζη. 

 Ναι, θα είσε μια εςκαιπία να κεπδίζει ηο απγςπό μεηάλλιο , αν ο σπόνορ 
ανηίδπαζήρ ηος ήηαν μικπόηεπορ ή ίζορ με 0,166 δεςηεπόλεπηα.  

 Ναι, με ηον γπηγοπόηεπο πιθανό σπόνο ανηίδπαζηρ θα έκανε  9,93, πος είναι 
απκεηόρ για ηο απγςπό μεηάλλιο. 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άλλες απανηήζεις, ζσμπεριλαμβανόμενης και ηης απάνηηζης «ναι», 
τφρίς επαρκή αιηιολόγηζη. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζελ. 274-275), από 
Κένηρο Δκπαιδεσηικής Έρεσνας, 2007, Αθήνα: Δπηάλοθος Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)  


