ΜΗΛΙΔΣ
Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη
λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα.
Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε ησλ δέληξσλ, όπσο ηα θαληάδεηαη
ν αγξόηεο. Κάζε δηάγξακκα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο ζεηξέο από κειηέο.
(λ = ζεηξέο από κειηέο)

Δρώτηση 1: ΜΗΛΙΔΣ
Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Δρώτηση 2: ΜΗΛΙΔΣ
Οη ηύπνη πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, γηα λα ππνινγίζεηε ην πιήζνο ησλ δέληξσλ κειηάο θαη ην πιήζνο ησλ θππαξηζζηώλ ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, είλαη δύν:

Πιήζνο δέληξσλ κειηάο = λ2
Πιήζνο θππαξηζζηώλ = 8λ
όπνπ λ είλαη ν αξηζκόο ησλ ζεηξώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη κειηέο.
Υπάξρεη κηα ηηκή ηνπ λ, γηα ηελ νπνία ην πιήζνο ησλ δέληξσλ κειηάο ηζνύηαη κε ην
πιήζνο ησλ θππαξηζζηώλ. Να βξείηε απηήλ ηελ ηηκή ηνπ λ θαη λα πεξηγξάςεηε
παξαθάησ ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ηελ ππνινγίζαηε.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Δρώτηση 3: ΜΗΛΙΔΣ
Αο ππνζέζνπκε όηη ν αγξόηεο κεγαιώλεη ζπλέρεηα ην πεξηβόιη ηνπ πξνζζέηνληαο
ζπλερώο ζεηξέο δέληξσλ. Δλώ ν αγξόηεο κεγαιώλεη ην πεξηβόιη ηνπ πξνζζέηνληαο
ζεηξέο, ζα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξεο κειηέο ή θππαξίζζηα; Γξάςηε παξαθάησ ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν βξήθαηε ηελ απάληεζή ζαο.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 205-206), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα).
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ΜΗΛΙΔΣ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
λ

Πιήζνο δέληξσλ
κειηάο
1
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Πιήζνο θππαξηζζηώλ
8
16
24
32
40

Καη νη 7 θαηαρσξίζεηο ηνπ πίλαθα είλαη ζσζηέο.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
[Τα παξαθάησ αθνξνύλ ζηε ζσζηή απάληεζε λ=8, πνπ δίλεηαη κε
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο]

λ = 8. Σηελ απάληεζε ρξεζηκνπνηεί εκθαλώο αιγεβξηθή κέζνδν.
 λ = 8λ, λ – 8λ = 0, λ (λ – 8) = 0, λ = 0 & λ = 8, άξα λ = 8
2

2

λ = 8. Γελ θαίλεηαη αλαιπηηθά ε αιγεβξηθή κέζνδνο ή δελ θαίλεηαη ν
ηξόπνο επίιπζεο.






2
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λ = 8 = 64, 8λ = 8 x 8 = 64
2
λ = 8λ. Απηό ζπλεπάγεηαη λ = 8.
8 x 8 = 64, λ = 8
λ=8
2
8x8=8

λ = 8. Χξεζηκνπνηνύληαη άιιεο κέζνδνη, π.ρ. ρξεζηκνπνηνύλ ζρέδην ή
αλαπηύζζνπλ ηελ αθνινπζία.
[Τα παξαθάησ αθνξνύλ ζηε ζσζηή απάληεζε, λ = 8, ΚΑΙ επηπιένλ ζηελ
απάληεζε λ = 0, κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο.]

Δκθαλήο αιγεβξηθή κέζνδνο, αιιά δίλεη ηαπηόρξνλα δύν απαληήζεηο
λ = 8 ΚΑΙ λ = 0.

 λ = 8λ, λ – 8λ = 0, λ (λ – 8)=0, λ = 0 & λ = 8
2
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Όρη εκθαλήο αιγεβξηθή κέζνδνο,
απαληήζεηο λ = 8 ΚΑΙ λ = 0

3

αιιά

δίλεη

ηαπηόρξνλα

δύν

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Οπνηαδήπνηε άιιε
απάληεζεο λ = 0.

απάληεζε,

ζπκπεξηιακβαλόκελεο

θαη

ηεο

 λ = 8λ (επαλαιακβάλεη ην δεηνύκελν ηεο εξώηεζεο)
2
 λ =8
 λ = 0. Δελ κπνξνύκε λα έρνπκε ηνλ ίδην αξηζκό, γηαηί ζε θάζε κειηά
αληηζηνηρνύλ 8 θππαξίζζηα.
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ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Σσζηή απάληεζε (κειηέο) ζπλνδεπόκελε από έγθπξε επεμήγεζε:
 Μειηέο = λ x λ θαη θππαξίζζηα = 8 x λ θαη νη δύν ηύπνη έρνπλ έλαλ παξάγνληα
λ, αιιά ν ηύπνο κε ηηο κειηέο έρεη έλαλ αθόκε παξάγνληα λ, ν νπνίνο
κεηαβαιιόκελνο (ή γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ λ) κεγαιώλεη ελώ ν παξάγσλ 8
ζηνλ ηύπν ησλ θππαξηζζηώλ παξακέλεη ν ίδηνο. Τν πιήζνο ησλ δέληξσλ
κειηάο απμάλεηαη γξεγνξόηεξα.
 Ο αξηζκόο ησλ κειηώλ απμάλεηαη γξεγνξόηεξα επεηδή πςώλεηαη ζην
ηεηξάγσλν, αληί λα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 8.
 Ο αξηζκόο ησλ κειηώλ αληηζηνηρεί ζε ηέιεην ηεηξάγσλν. Ο αξηζκόο ησλ
θππαξηζζηώλ ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή ζρέζε. Άξα νη κειηέο απμάλνληαη
γξεγνξόηεξα.
2
 Σηελ απάληεζε ρξεζηκνπνηεί γξαθηθή παξάζηαζε γηα λα δείμεη όηη ην λ
ππεξβαίλεη ην 8λ αλ ην λ ιάβεη ηηκέο κεγαιύηεξεο ηνπ 8.
[Σεκεηώζηε πσο ζσζηό ζεσξείηαη αλ ην παηδί δώζεη θάπνηεο αιγεβξηθέο
2
εμεγήζεηο βαζιζμένες ζηοσς ηύποσς ν και 8ν].

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Σσζηή απάληεζε (κειηέο) βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ή
βαζηζκέλε ζηελ επέθηαζε ηνπ πίλαθα.
 Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πίλαθα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδα ζα
δηαπηζηώζνπκε όηη ν αξηζκόο ησλ κειηώλ απμάλεη γξεγνξόηεξα από ηνλ
αξηζκό ησλ θππαξηζζηώλ. Απηό ζπκβαίλεη εηδηθόηεξα κεηά ηνλ αξηζκό εθείλνλ,
γηα ηνλ νπνίν ην πιήζνο ησλ κειηώλ ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ θππαξηζζηώλ.
 Ο πίλαθαο δείρλεη όηη ν αξηζκόο ησλ κειηώλ απμάλεη γξεγνξόηεξα.

Ή
Σσζηή απάληεζε (κειηέο) κε θάπνηα απόδεημε όηη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ
λ2 θαη 8λ έρεη γίλεη θαηαλνεηή, αιιά δελ εθθξάδεηαη ηόζν μεθάζαξα.

 Οη κειηέο γηα λ > 8.
 Μεηά από 8 ζεηξέο, ν αξηζκόο ησλ κειηώλ ζα απμεζεί γξεγνξόηεξα απ’ όηη ν
αξηζκόο ησλ θππαξηζζηώλ.
 Τα θππαξίζζηα κέρξη λα θζάζνπκε ζηηο 8 ζεηξέο, κεηά ζα είλαη πεξηζζόηεξεο
νη κειηέο.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Σσζηή απάληεζε (νη κειηέο) κε αλεπαξθή ή κε ιαλζαζκέλε εμήγεζε.
 Οη κειηέο
 Οη κειηέο γηαηί γεκίδνπλ ην εζσηεξηθό ηνπ πεξηβνιηνύ πνπ είλαη κεγαιύηεξν
από ηελ πεξίκεηξν.
 Οη κειηέο γηαηί πεξηζηνηρίδνληαη από θππαξίζζηα.
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Οπνηαδήπνηε άιιε ιαλζαζκέλε απάληεζε.

 Τα θππαξίζζηα
 Τα θππαξίζζηα γηαηί γηα θάζε πξόζζεηε ζεηξά κειηώλ ρξεηάδνληαη πνιιά
θππαξίζζηα
 Τα θππαξίζζηα. Γηαηί γηα θάζε κειηά ππάξρνπλ 8 θππαξίζζηα.
 Δελ μέξσ.

Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 266-269), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή)
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