ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ ΣΔΛΖ
Σα ηαρπδξνκηθά ηέιε ζηε ρώξα Εελη ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην βάξνο ησλ
αληηθεηκέλσλ (πνπ ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ην πιεζηέζηεξν γξακκάξην), όπσο
θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Βάρος (στρογγσλοποιημένο προς
το πλησιέστερο γραμμάριο)

Τέλη

Μέρξη 20 g

0,46 δελη

21 g – 50 g

0,69 δελη

51 g – 100 g

1,02 δελη

101 g – 200 g

1,75 δελη

201 g – 350 g

2,13 δελη

351 g– 500 g

2,44 δελη

501 g – 1000 g

3,20 δελη

1001 g – 2000 g

4,27 δελη

2001 g – 3000 g

5,03 δελη

(.η.M. Ζ «ρώξα Εελη» είλαη κηα θαληαζηηθή ρώξα πνπ έρεη έλα θαληαζηηθό λόκηζκα πνπ νλνκάδεηαη
«δελη»).

Δρώτηση 1: ΤΑΦΥΓΡΟΜΙΚΑ ΤΔΛΗ
Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεη θαιύηεξα ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε ζηε
ρώξα Εελη; (Ο νξηδόληηνο άμνλαο δείρλεη ην βάξνο ζε γξακκάξηα θαη ν θαηαθόξπθνο
άμνλαο δείρλεη ηα ηέιε ζε δελη.)
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Δρώτηση 2: ΤΑΦΥΓΡΟΜΙΚΑ ΤΔΛΗ
Ζ Ησάλλα ζέιεη λα ζηείιεη ζ’ έλα θίιν ηεο δύν αληηθείκελα πνπ δπγίδνπλ 40 θαη 80
γξακκάξηα αληίζηνηρα.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε ζηε ρώξα Εελη, λα βξείηε εάλ είλαη
θζελόηεξν λα ζηείιεη ηα δύν αληηθείκελα ζε έλα παθέην ή λα ζηείιεη ηα δύν
αληηθείκελα ζε δύν ρσξηζηά παθέηα. Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα θάζε κία
απνζηνιή.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Σημείωση 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 225-226), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σημείωση 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).
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ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ ΣΔΛΖ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη

Γ.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Θα ήηαλ θζελόηεξν λα ζηείιεη ηα αληηθείκελα ζε δύν ρσξηζηά παθέηα.
Σν θόζηνο ζα είλαη 1,71 δελη γηα δύν ρσξηζηά παθέηα, θαη 1,75 δελη γηα
έλα κόλν παθέην πνπ ζα πεξηέρεη θαη ηα δύν αληηθείκελα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωση. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 290), από Κέληξν
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποσαπμογή)
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