ΦΑΡΟ
Οη θάξνη είλαη πύξγνη κε έλα θωηεηλό ζεκαηνδόηε ζηελ θνξπθή. Οη
θάξνη βνεζνύλ ηα πινία λα βξνπλ ην δξόκν ηνπο κέζα ζηε λύθηα, όηαλ
πιένπλ θνληά ζηηο αθηέο.
Ο ζεκαηνδόηεο ηνπ θάξνπ ζηέιλεη θωηεηλά ζήκαηα κε έλαλ θαλνληθό θαη
θαζνξηζκέλν ηξόπν. Κάζε θάξνο έρεη ην δηθό ηνπ ξπζκό πνπ
αλαβνζβήλεη.
ην παξαθάηω δηάγξακκα βιέπεηο ην ξπζκό πνπ αλαβνζβήλεη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο θάξνο. Σν θωο αλάβεη ελαιιάμ αλάκεζα ζε ζθνηεηλέο
πεξηόδνπο.

Απηόο είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηύπνο θωηηζκνύ. Ύζηεξα από θάπνην ρξνληθό
δηάζηεκα ν ηύπνο θωηηζκνύ επαλαιακβάλεηαη. Ο ρξόλνο γηα έλαλ πιήξε θύθιν ηνπ
ηύπνπ θωηηζκνύ, πξηλ αξρίζεη λα επαλαιακβάλεηαη, νλνκάδεηαη πεπίοδορ. Αλ βξεηο
ηελ πεξίνδν ελόο ηύπνπ θωηηζκνύ, είλαη εύθνιν λα επεθηείλεηο ην δηάγξακκα γηα ηα
επόκελα δεπηεξόιεπηα ή ιεπηά ή ώξεο.

Δρώτηση 1: ΦΑΡΟΣ
Πνην από ηα παξαθάηω ζα κπνξνύζε λα είλαη ε πεξίνδνο ηνπ ηύπνπ θωηηζκνύ απηνύ
ηνπ θάξνπ; Να θπθιώζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
Α.
Β.
Γ.
Γ.

2 δεπηεξόιεπηα.
3 δεπηεξόιεπηα.
5 δεπηεξόιεπηα.
12 δεπηεξόιεπηα.
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Δρώτηση 2: ΦΑΡΟΣ
Γηα πόζα δεπηεξόιεπηα ν θάξνο ζηέιλεη θωηεηλά ζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
ιεπηνύ; Να θπθιώζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
Α
Β
Γ
Γ

4
12
20
24

Δρώτηση 3: ΦΑΡΟΣ

ηα παξαθάηω ηεηξαγωλάθηα λα ζρεδηάζεηε έλα δηάγξακκα γηα ηνλ πηζαλό ηύπν
θωηηζκνύ ελόο θάξνπ πνπ ζηέιλεη θωηεηλά ζήκαηα δηάξθεηαο 30 δεπηεξνιέπηωλ ζε
θάζε ιεπηό. Η πεξίνδνο απηνύ ηνπ ηύπνπ θωηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ίζε κε 6
δεπηεξόιεπηα.

Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει. 230-231), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σημείωζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίωο έξεπλα).
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ΦΑΡΟ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. 5 δεπηεξόιεπηα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. 24.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Σν δηάγξακκα δείρλεη έλαλ ηύπν θωηηζκνύ κε θωο θαη ζθνηάδη, κε
θωηεηλά ζήκαηα 3 δεπηεξνιέπηωλ αλά 6 δεπηεξόιεπηα θαη κε πεξίνδν 6
δεπηεξόιεπηα. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
- 1 θωηεινό ζήμα ενόρ δεςηεπολέπηος και ένα θωηεινό ζήμα δύο
δεςηεπολέπηων (πος μποπούν να παπαζηαθούν γπαθικά με πολλούρ
ηπόποςρ), ή
- 1 θωηεινό ζήμα ηπιών δεςηεπολέπηων (πος μποπεί να θανεί με ηέζζεπιρ
διαθοπεηικούρ ηπόποςρ).

Αλ θαίλνληαη δύν πεξίνδνη, ν ηύπνο θωηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο
γηα θάζε πεξίνδν.
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Σν δηάγξακκα δείρλεη έλα ηύπν θωηηζκνύ κε θωο θαη ζθνηάδη, κε
θωηεηλά ζήκαηα 3 δεπηεξνιέπηωλ αλά 6 δεπηεξόιεπηα, αιιά ε
πεξίνδνο δελ είλαη 6 δεπηεξόιεπηα. Αλ θαίλνληαη δύν πεξίνδνη, ν ηύπνο
θωηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο γηα θάζε πεξίνδν.
Tξία θωηεηλά ζήκαηα ελόο δεπηεξνιέπηνπ ελαιιάζζνληαη κε ηξία
ζθνηεηλά δηαζηήκαηα ελόο δεπηεξνιέπηνπ.
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Μη αποδεκηή απάνηηζη

Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει. 293-295), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)
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