ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΔΝΟΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
Δρώτηση 1
Τν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ελόο δηαγσλίζκαηνο ζηε Φπζηθή γηα
δύν νκάδεο καζεηώλ, πνπ ηηο νλνκάδνπκε «oκάδα A» θαη «oκάδα B».
Ο κέζνο βαζκόο γηα ηελ νκάδα Α είλαη 62 θαη γηα ηελ νκάδα B είλαη 64,5. Οη καζεηέο
πεξλνύλ κε επηηπρία ην ζπγθεθξηκέλν δηαγώληζκα, όηαλ ν βαζκόο ηνπο είλαη 50 θαη
πάλσ.

Παξαηεξώληαο ην δηάγξακκα, ν θαζεγεηήο ηζρπξίζηεθε όηη ε νκάδα B είρε θαιύηεξε
επίδνζε ζην δηαγώληζκα απ’ ό,ηη ε νκάδα A.
Οη καζεηέο ηεο νκάδαο A δελ ζπκθσλνύλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα
ηνλ πείζνπλ όηη ε νκάδα Β δελ είρε απαξαηηήησο θαιύηεξε επίδνζε.
Αληιώληαο ζηνηρεία από ην δηάγξακκα, λα γξάςεηο έλα καζεκαηηθό επηρείξεκα, ην
νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηεο νκάδαο A.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Σημείφζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 118), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείφζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).
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ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΔΝΟΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Γίλεηαη έλα αμηόπηζην επηρείξεκα. Τα αμηόπηζηα επηρεηξήκαηα ζα
κπνξνύζαλ λα αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ πέξαζαλ ην
δηαγώληζκα, ζηε δπζαλάινγε επηξξνή ησλ αθξαίσλ ηηκώλ ή ζηνλ
αξηζκό ησλ καζεηώλ κε πςειέο βαζκνινγίεο.
 Περιζζόηεροι μαθηηές από ηην ομάδα Α παρά από ηην ομάδα Β πέραζαν ηο
διαγώνιζμα.
 Εάν αγνοήζοσμε ηον πιο αδύναηο μαθηηή ηης ομάδας Α, ηόηε οι μαθηηές ηης
ομάδας Α έτοσν καλύηερη επίδοζη από ασηούς ηης ομάδας Β.
 Οι μαθηηές ηης ομάδας Α ποσ πήραν βαθμό 80 και πάνφ είναι περιζζόηεροι
ζε ζύγκριζη με ηοσς μαθηηές ηης ομάδας Β.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο, θπξίσο απαληήζεηο ρσξίο καζεκαηηθή ηεθκεξίσζε ή
κε ιαλζαζκέλε καζεκαηηθή ηεθκεξίσζε ή απαληήζεηο πνπ
πεξηνξίδνληαη ζε απιή πεξηγξαθή ησλ ππαξρνπζώλ δηαθνξώλ αιιά
δελ ηεθκεξηώλνπλ κε έγθπξν ηξόπν όηη ε νκάδα Β δελ είρε απαξαίηεηα
θαιύηεξε επίδνζε.
 Κανονικά οι μαθηηές ηης ομάδας Α είναι πιο δσναηοί ζηη Φσζική από ηοσς
μαθηηές ηης ομάδας Β. Τα αποηελέζμαηα ηοσ διαγφνίζμαηος οθείλονηαι ζε μια
απλή ζύμπηφζη.
 Επειδή η διαθορά ανάμεζα ζηις συηλόηερες και ταμηλόηερες επιδόζεις είναι
μικρόηερη ζηην ομάδα Β από ό,ηι ζηην ομάδα Α.
 Η ομάδα Α έτει καλύηερες επιδόζεις ζηα διαζηήμαηα 80-89 και 50-59.
 Η νκάδα Α έρεη κεγαιύηεξν ελδν-ηεηαξηεκνξηαθό εύξνο απ’ ό,ηη ε νκάδα Β.

Σημείφζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 168), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείφζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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