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  ΣΧΗΜΑΤΑ 

 
 

 

Δρώτηση 1 

Ποιο από ηα παραπάνφ ζτήμαηα έτει ηη μεγαλύηερη επιθάνεια; Γικαιολογήζηε  ηην 
απάνηηζή ζας. 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Δρώτηση 2 

Περιγράυηε μια μέθοδο προζδιοριζμού ηοσ εμβαδού για ηο ζτήμα Γ. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

Δρώτηση 3 

Περιγράυηε παρακάηφ έναν ηρόπο ποσ μπορούμε να τρηζιμοποιήζοσμε για να 
σπολογίζοσμε καηά προζέγγιζη ηην περίμεηρο ηοσ ζτήμαηος Γ. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ. 127), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείωζε 2. Θέμα ποσ δόθηκε ζηοσς μαθηηές/ηριες για ηο Πρόγραμμα PISA 2000 (κσρίφς έρεσνα). 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Το ζτήμα Β, ζσνοδεσόμενο από μια επαρκή απάνηηζη. 

 Έρεη ηε κεγαιύηεξε επηθάλεηα, επεηδή ηα άιια ρωξνύλ κέζα ζε απηή. 

 Β. Γελ εκθαλίδεη εζνρέο πνπ ειαηηώλνπλ ην εκβαδόλ. Τα  A θαη C έρνπλ 
εζνρέο.  

 Β, επεηδή είλαη νιόθιεξνο θύθινο ελώ ηα ππόινηπα ζρήκαηα είλαη θύθινη πνπ 
θάπνηα κέξε ηνπο έρνπλ αθαηξεζεί.  

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Στήμα Β, τφρίς επαρκή αιηιολόγηζη. 

 Β, επεηδή έρεη  ηε κεγαιύηεξε επηθάλεηα 

 Ο θύθινο. Δίλαη πξνθαλέο.  

 Β, επεηδή είλαη κεγαιύηεξν.  

 Άλλες απανηήζεις. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Ακολοσθείηαι μια λογική μέθοδος.  

 Φαξάδεη έλα πιέγκα από ηεηξάγωλα πάλω ζην ζρήκα θαη κεηξάεη ηα 
ηεηξάγωλα πνπ θαιύπηνληαη από ην ζρήκα ζε έθηαζε παξαπάλω από ην κηζό 
ηνπο. 

 Κόβεη ηηο πξνεμνρέο ηνπ ζρήκαηνο θαη επαλαδηαηάζζεη  ηα θνκκάηηα, ώζηε λα 
ζπκπιεξώλνπλ έλα ηεηξάγωλν θαη κεηά κεηξάεη ηελ πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ. 

 Φηηάρλεη έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν κε βάζε ην ζρήκα θαη ην γεκίδεη κε λεξό. 
Μεηξά ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην βάζνο ηνπ λεξνύ ζην 
κνληέιν. Καηαιήγεη ζην εκβαδόλ από ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Γεκίδεη ην ζρήκα κε πνιινύο θύθινπο, ηεηξάγωλα θαη άιια βαζηθά ζρήκαηα 
ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά. Υπνινγίδεη ηα εκβαδά όιωλ απηώλ ηωλ 
ζρεκάηωλ θαη ηα πξνζζέηεη.  

 Ξαλαζρεδηάδεη ην ζρήκα ζε ραξηί κηιηκεηξέ θαη κεηξά από πόζα ηεηξάγωλα 
απνηειείηαη. 

 Σρεδηάδεη θαη κεηξά ηνλ αξηζκό κηθξόηεξωλ ηεηξαγώλωλ κε ην ίδην εκβαδόλ. 
Μηθξόηεξα ηεηξάγωλα = κεγαιύηεξε αθξίβεηα.  

(Δδώ δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή. Ωζηόζν ζα 
είκαζηε επηεηθείο αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλόηεηεο ηωλ καζεηώλ λα απνδώζνπλ 
γξαπηά ηε ιύζε πξνθεηκέλνπ λα ζεωξήζνπκε ζωζηέο ηηο κεζόδνπο ηνπο). 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Ο καζεηήο πξνηείλεη λα βξεη ην εκβαδόλ ηνπ θύθινπ θαη λα αθαηξέζεη ην 
εκβαδόλ ηωλ κεξώλ πνπ απνθόπηνληαη. Ωζηόζν, ν καζεηήο δελ αλαθέξεη  
πώο ζα ππνινγίζεη ην εκβαδόλ ηωλ κεξώλ πνπ απνθόπηνληαη.  

 Πξνζζέηεη ην εκβαδόλ ηεο θάζε πξνεμνρήο ηνπ ζρήκαηνο.  
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 Μηζό από ην εκβαδόλ ηνπ Β.  

 Υπνινγίδεη πόζα mm
2

θαιύπηνπλ κηα πξνεμνρή ηνπ ζρήκαηνο θαη 
πνιιαπιαζηάδεη επί 8.  

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλες απανηήζεις. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Ακολοσθείηαι μια λογική μέθοδος: 

 Απιώλεη έλα θνκκάηη από θιωζηή πάλω ζην πεξίγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαη 
κεηά κεηξά ην κήθνο ηεο θιωζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 Κόβεη ην ζρήκα ζε κηθξά, ζρεδόλ επζύγξακκα ηκήκαηα, ηα ελώλεη, ώζηε λα 
ζρεκαηίζνπλ κηα γξακκή θαη κεηξά ην κήθνο ηεο γξακκήο.  

 Μεηξά ην κήθνο κεξηθώλ πξνεμνρώλ, γηα λα βξεη έλα κέζν κήθνο ηωλ 
πξνεμνρώλ, θαη κεηά πνιιαπιαζηάδεη επί 8 (αξηζκόο πξνεμνρώλ) x 2. 

 Φωξίδεη ην ζρήκα ζε κέξε, κεηξάεη ην θαζέλα ρωξηζηά θαη αθνινύζωο ηα 
πξνζζέηεη.   

(Δδώ ν καζεηήο δελ ιέεη εκθαλώο όηη θάζε κέξνο ρξεηάδεηαη  λα είλαη πεξίπνπ 
επζύγξακκν. Ωζηόζν, θαζώο ν καζεηήο πξνηείλεη ηε ΜΔΘΟΓΟ ηνπ ρωξηζκνύ 
ηνπ ζρήκαηνο ζε κέξε κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε όηη ην θαζέλα από απηά 
κπνξεί λα κεηξεζεί εύθνια.)    

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλες απανηήζεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ. 174-175), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείωζε 2. Μεηάθραζη οδηγιών βαθμολόγηζης από ηο Κένηρο Δκπαιδεσηικής Έρεσνας. 


