ΜΕΙΩΗ ΕΚΠΟΜΠΗ CO2
Πνιινί επηζηήκνλεο θνβνύληαη όηη ην απμαλόκελν επίπεδν αεξίσλ ηνπ CO2 ζηελ
αηκόζθαηξα πξνθαιεί θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο.
Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ην επίπεδν εθπνκπήο CO2 ζε δηάθνξεο ρώξεο (ή
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο), γηα ην έηνο 1990 (ιεπθέο ξάβδνη), γηα ην έηνο 1998 (καύξεο
ξάβδνη), θαζώο επίζεο θαη ηηο κεηαβνιέο, ζε πνζνζηά, ηνπ επηπέδνπ εθπνκπήο CO2,
από ην 1990 κέρξη ην 1998 (βιέπε βέιε κε ηα πνζνζηά).
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Δρώτηση 1: ΜΔΙΩΗ ΔΚΠΟΜΠΗ CO2
ην δηάγξακκα κπνξείο λα δείο όηη ζηηο ΗΠΑ, ε αύμεζε ηνπ επηπέδνπ εθπνκπήο CO2
ήηαλ 11% από ην 1990 κέρξη ην1998.
Να γξάςεηο πώο ππνινγίζηεθε ην 11%.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Δρώτηση 2: ΜΔΙΩΗ ΔΚΠΟΜΠΗ CO2
Η Μαίξε κειέηεζε ην δηάγξακκα θαη ηζρπξίδεηαη όηη αλαθάιπςε έλα ιάζνο ζηα
πνζνζηά ησλ κεηαβνιώλ εθπνκπήο: «Η κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζηε Γεξκαλία (16%)
είλαη κεγαιύηεξε από ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζην ζύλνιν ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
(ύλνιν ΕΕ: 4%). Απηό είλαη αδύλαηνλ, αθνύ ε Γεξκαλία απνηειεί κέινο ηεο ΕΕ.»
πκθσλείο κε ηε Μαίξε πνπ ηζρπξίδεηαη όηη απηό είλαη αδύλαηνλ; Να ηεθκεξηώζεηο ηελ
απάληεζή ζνπ.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Δρώτηση 3: ΜΔΙΩΗ ΔΚΠΟΜΠΗ CO2
Η Μαίξε θαη ν Νίθνο ήζειαλ λα κάζνπλ πνηα ρώξα (ή γεσγξαθηθή πεξηνρή) είρε ηελ
κεγαιύηεξε αύξηση εθπνκπήο CO2.
Βαζηδόκελνη ζην δηάγξακκα, θαζέλαο θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθή απάληεζε.
Να γξάςεηο δύν πηζαλέο «ζσζηέο» απαληήζεηο γηα ην εξώηεκα απηό θαη λα εμεγήζεηο
πώο θαηέιεμεο ζε θαζεκία από απηέο.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 144-145),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα).
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ΜΕΙΩΗ ΕΚΠΟΜΠΗ CO2
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
σζηή αθαίξεζε θαη ζσζηόο ππνινγηζκόο ηνπ πνζνζηνύ.
 6727 – 6049 = 678,

678
 100%  11%
6049

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Λάζνο ζηελ αθαίξεζε θαη ζσζηόο ππνινγηζκόο ηνπ πνζνζηνύ ή ζσζηή
αθαίξεζε αιιά δηαηξεί κε ην 6727.


6049
 100  89,9% , και 100 – 89,9 = 10,1%.
6727

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απαληήζεσλ «Ναη» ή «Όρη».

θαη

ησλ

κνλνιεθηηθώλ

 Ναι, είναι 11%.

ΔΡΩΣΗΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Όρη, κε ζσζηή ηεθκεξίσζε.

 Όσι, οι άλλερ σώπερ ηηρ ΕΕ θα μποπούζαν να είσαν μία αύξηζη, όπωρ για
παπάδειγμα οι Κάηω Χώπερ, και ζςνεπώρ η ζςνολική μείωζη ζηην ΕΕ μποπεί
να είναι μικπόηεπη από ηη μείωζη ζηη Γεπμανία.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο
ΔΡΩΣΗΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Η απάληεζε πξνζδηνξίδεη θαη ηηο δπό καζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο (ηε
κεγαιύηεξε θαη’ απόιπηε ηηκή αύμεζε θαη ηε κεγαιύηεξε ζρεηηθή αύμεζε)
θαη θαηνλνκάδεη ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία.
 Η Αμεπική παποςζιάζει ηη μεγαλύηεπη αύξηζη ζε εκαηομ. ηόνοςρ και η
Αςζηπαλία παποςζιάζει ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό αύξηζηρ επί ηοιρ %.

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Η απάληεζε πξνζδηνξίδεη ή αλαθέξεη ηελ κεγαιύηεξε θαη’ απόιπηε ηηκή
αύμεζε θαη ηελ κεγαιύηεξε ζρεηηθή αύμεζε, αιιά δελ θαηνλνκάδεη ηηο
ρώξεο ή αλαθέξεη ιάζνο ρώξεο.
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 Η Ρωζία παποςζιάζει ηην μεγαλύηεπη ποζοηική αύξηζη ηος CO2 (1078 ηόνοι),
αλλά η Αςζηπαλία παποςζιάζει ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό αύξηζηρ επί ηοιρ %
(15%).

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 182), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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