ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Σας δεηούλ λα ζτεδηάζεηε κηα θαηλούρηα ζεηρά λοκηζκάηφλ. Όια ηα λοκίζκαηα ηες
ζεηράς πρέπεη λα είλαη θσθιηθά, τρώκαηος αζεκί αιιά κε δηαθορεηηθή δηάκεηρο.
Σας γλφρίδοσκε επίζες, όηη ε ηδαληθή ζεηρά λοκηζκάηφλ, ζύκθφλα κε ερεσλεηηθές
δηαπηζηώζεης, πρέπεη λα αληαποθρίλεηαη ζηης αθόιοσζες προδηαγραθές:


H δηάκεηρος θάζε λοκίζκαηος δελ πρέπεη λα είλαη κηθρόηερε από 15 mm ούηε
κεγαιύηερε από 45 mm.



Aλ πάροσκε ζηελ ηύτε έλα λόκηζκα από ηε ζεηρά, ηόηε ε δηάκεηρος ηοσ ακέζφς
επόκελοσ λοκίζκαηος πρέπεη λα είλαη ηοσιάτηζηολ θαηά 30% κεγαιύηερε.



H κεταλή θοπής ηφλ λοκηζκάηφλ κπορεί λα θόυεη λοκίζκαηα ποσ έτοσλ
δηάκεηρο κόλο ίζε κε έλαλ αθέραηο αρηζκό τηιηοζηοκέηρφλ (mm) (π.τ. ε κεταλή
κπορεί λα θόυεη έλα λόκηζκα δηακέηροσ 17 mm, αιιά δελ κπορεί λα θόυεη
λόκηζκα δηακέηροσ 17,3 mm).

Δρώτηση 1: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Υποιογίζηε ηης δηακέηροσς κηας ζεηράς λοκηζκάηφλ, ώζηε λα αληαποθρίλοληαη ζηης
παραπάλφ προδηαγραθές, αρτίδοληας από έλα λόκηζκα δηακέηροσ 15 mm. Η ζεηρά
ζας λα περηιακβάλεη περηζζόηερα από ηρία λοκίζκαηα.
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Σημείωση 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 246), από Κέληρο
Εθπαηδεσηηθής Έρεσλας, 2007, Αζήλα: Επηάιοθος Α.Β.Ε.Ε.
Σημείωση 2. Θέκα ποσ δόζεθε ζηοσς καζεηές/ηρηες γηα ηο Πρόγρακκα PISA 2000 (θσρίφς έρεσλα).
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
15 - 20 - 26 - 34 - 45
Πηζαλόλ λα δώζοσλ ηελ απάληεζε ζτεδηάδοληας λοκίζκαηα κε ηε
ζφζηή δηάκεηρο. Τέηοηοσ ηύποσ απάληεζε ζα πρέπεη λα ζεφρεζεί
κερηθώς ζφζηή.
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Όηαλ δίλεηαη κηα ζεηρά λοκηζκάηφλ ε οποία ζσκθφλεί κε ηα θρηηήρηα,
αιιά ε ζεηρά ασηή δελ περηέτεη όζο ηο δσλαηόλ περηζζόηερα λοκίζκαηα.
 15 - 21 - 29 - 39
 15 - 30 - 45

Οη ηρεης πρώηες δηάκεηροη ζφζηές, οη δύο ηειεσηαίες ιάζος.
 15 - 20 - 26

Οη ηέζζερης πρώηες δηάκεηροη ζφζηές, ε ηειεσηαία ιάζος
 15 - 20 - 26 - 34

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιες απαληήζεης.

Σημείωση. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 308), από Κέληρο
Εθπαηδεσηηθής Έρεσλας, 2007, Αζήλα: Επηάιοθος Α.Β.Ε.Ε. (πποσαπμογή)
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