ΒΗΜΑΣΙΜΟ

ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία βιέπεηε ηηο παηεκαζηέο θάπνηνπ άλδξα. Η απόζηαζε
από ηε θηέξλα ηεο κηαο παηεκαζηάο κέρξη ηε θηέξλα ηεο άιιεο απνηειεί ην κήθνο
ελόο βήκαηνο, ην νπνίν νλνκάδνπκε Ρ.
Ο βεκαηηζκόο ησλ αλδξώλ εθθξάδεηαη από ηνλ ηύπν,

v
 140 . Ο ηύπνο δείρλεη θαηά
P

πξνζέγγηζε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην λ θαη ζην Ρ, όπνπ
λ = ην πιήζνο ησλ βεκάησλ πνπ θάλεη έλαο άλδξαο αλά ιεπηό, θαη
P = ην κήθνο ζε κέηξα (m) ηνπ βήκαηνο ηνπ άλδξα.

Δρώτηση 1: ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο Γηάλλεο θάλεη 70 βήκαηα αλά ιεπηό. Πνην είλαη ην κήθνο ηνπ βήκαηόο ηνπ;
Τπνινγίζηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαπάλσ ηύπν. Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο
ζαο ζηνλ ρώξν πνπ αθνινπζεί.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Δρώτηση 2: ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σν κήθνο βήκαηνο ηνπ Θαλάζε είλαη 0,80 κέηξα.
Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα βαδίζκαηνο ηνπ Θαλάζε, ζε κέηξα αλά ιεπηό θαη ζε
ρηιηόκεηξα αλά ώξα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πξνεγνύκελν ηύπν. Να γξάςεηε ηνπο
ππνινγηζκνύο ζαο ζην ρώξν πνπ αθνινπζεί.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
εκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 203-204), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
εκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).
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ΒΗΜΑΣΙΜΟ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
0,5 m ή 50 cm,

1
(δελ απαηηνύληαη νη κνλάδεο)
2

 70/p = 140
70 = 140p
p = 0,5
 70/140

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
σζηή αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκώλ ζηνλ ηύπν, αιιά ιαλζαζκέλε
απάληεζε ή δελ ππάξρεη θαζόινπ απάληεζε


70
= 140 [αληηθαζηζηά κόλν ηνπο αξηζκνύο ζηνλ ηύπν].
p

70
= 140
p
70 = 140p
 p = 2 [κόλν ζσζηή αληηθαηάζηαζε, αιιά ε ππόινηπε εξγαζία είλαη
ιαλζαζκέλε].


Ή
 Μεηέηξεςε ζσζηά ηνλ ηύπν ζε Ρ=n/140, αιιά κεηά δελ εξγάζηεθε
ζσζηά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
σζηέο απαληήζεηο (δελ απαηηνύληαη νη κνλάδεο) γηα m/min θαη γηα
km/h:
v = 140 x 0,80 = 112
ε έλα ιεπηό πεξπαηάεη 112 x 0,80 κέηξα = 89,6 κέηξα.Η ηαρύηεηά ηνπ
είλαη 89,6 κέηξα αλά ιεπηό. Άξα ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη 5,38 km/h ή
5,4 km/h.
Καη νη 2 απαληήζεηο είλαη ζσζηέο (89,6 θαη 5,4) αλεμάξηεηα αλ θαίλεηαη
ή όρη ν ηξόπνο εξγαζίαο ηνπ καζεηή. εκεηώζηε όηη ιάζε νθεηιόκελα ζε
ζηξνγγπινπνίεζε είλαη απνδεθηά. Π.ρ. 90 κέηξα αλά ιεπηό θαη 5,3
km/h (89 x 60) είλαη απνδεθηά.
 89,6 , 5,4

2

 90 , 5,376 km/h
 89,8 , 5,376 m/h [Υπνγξακκίδνπκε όηη αλ ε δεύηεξε απάληεζε δίλεηαη ρσξίο
κνλάδεο ηόηε ζα ηε βαζκνινγήζεηε σο κεξηθώο ζσζηή.]

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
σζηή απάληεζε, αιιά δελ πνιιαπιαζηάδεη κε ην 0,80 γηα λα
κεηαηξέςεη ηα βήκαηα αλά ιεπηό ζε κέηξα αλά ιεπηό. Π.ρ. ε ηαρύηεηά
ηνπ είλαη 112 κέηξα αλά ιεπηό θαη 6,72 km/h.
 112,

6,72 km/h

Η ηαρύηεηα ζε κέηξα αλά ιεπηό είλαη ζσζηή (89,6 κέηξα αλά ιεπηό),
αιιά ε κεηαηξνπή ζε km/h είλαη ιαλζαζκέλε ή ιείπεη.






89,6 m/min, 8.960 km/h
89,6 , 5,376
89,6 , 53,76
89,6 , 0,087 km/h
89,6 , 1,49 km/h

σζηή κέζνδνο (πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα) κε κηθξό/ά ιάζνο/ε ζηνπο
ππνινγηζκνύο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ιαλζαζκέλα.
 λ = 140 x 0,8 = 1120, 1120 x 0,8 = 896. Πεξπαηά 896 m/min, 53,76 km/h
 λ = 140 x 0,8 = 116,
116 x 0,8 = 92,8.
92,8 m/min -> 5,57 km/h

Γίλεη κόλν ηελ απάληεζε 5,4 km/h, αιιά όρη 89,6 m/min (νη ελδηάκεζνη
ππνινγηζκνί δελ θαίλνληαη).
 5,4
 5,376 km/h
 5,376 m/h

λ = 140 x 0,80 = 112. Γελ έρεη γξάςεη ηίπνηα άιιν ή αθνινπζεί
ιαλζαζκέλε πνξεία από απηό ην ζεκείν θαη κεηά.





112
λ = 112,
0,112km/h
λ = 112,
1 120km/h
112 m/min, 504km/h

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

εκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 263-265), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή)
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