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ΤΠΟΣΗΡΘΞΣΕ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
 

Δρώτηση 1 

ηε ρώξα Ζελη έγηλε κηα δεκνζθόπεζε, γηα λα εθηηκεζεί ην πνζνζηό ππνζηήξημεο 
ηνπ Πξνέδξνπ ζηηο επόκελεο εθινγέο. Σέζζεξηο εθδόηεο εθεκεξίδσλ έθαλαλ 
μερσξηζηέο εζληθέο δεκνζθνπήζεηο. Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο ηέζζεξηο 
δεκνζθνπήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ είλαη ηα εμήο: 

Εθεκεξίδα  1: 36,5% (ε δεκνζθόπεζε έγηλε ζηηο 6 Θαλνπαξίνπ, ζε έλα ηπραίν δείγκα 
500 πνιηηώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ) 

Εθεκεξίδα  2: 41% (ε δεκνζθόπεζε έγηλε ζηηο 20 Θαλνπαξίνπ, ζε έλα ηπραίν δείγκα 
500 πνιηηώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ) 

Εθεκεξίδα  3: 39 % (ε δεκνζθόπεζε έγηλε ζηηο 20 Θαλνπαξίνπ, ζε έλα ηπραίν δείγκα 
1.000 πνιηηώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ) 

Εθεκεξίδα 4: 44,5% (ε δεκνζθόπεζε έγηλε ζηηο 20 Θαλνπαξίνπ, ζε έλα ηπραίν δείγκα 
1.000 αλαγλσζηώλ, νη νπνίνη ςήθηδαλ ηειεθσληθά). 

Πνηαο εθεκεξίδαο ηα απνηειέζκαηα είλαη πηζαλό λα πξνβιέςνπλ θαιύηεξα ην 
πνζνζηό ππνζηήξημεο ηνπ Πξνέδξνπ, αλ νη εθινγέο γίλνπλ ζηηο 25 Θαλνπαξίνπ; Να 
γξάςεηο δπν επηρεηξήκαηα, γηα λα ππνζηεξίμεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 
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(.η.M. Η «ρώξα Ζελη» είλαη κηα θαληαζηηθή ρώξα). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Σημείυζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 122), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείυζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΔΡΩΤΗΣΗ  1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Η εθεκεξίδα 3. Απηή ε δεκνζθόπεζε είλαη ε πην πξόζθαηε, κε 
κεγαιύηεξν πιήζνο ηπραίνπ δείγκαηνο, θαη εξσηήζεθαλ κόλν νη έρνληεο 
δηθαίσκα ςήθνπ. (Δώζε ηνπιάρηζηνλ 2 ιόγνπο).  Οη επηπιένλ 
πιεξνθνξίεο (άζρεηεο ή ιαλζαζκέλεο) πξέπεη λα αγλνεζνύλ.  
 Η εθημεπίδα 3, γιαηί επέλεξαν ηςσαία πεπιζζόηεποςρ πολίηερ με δικαίυμα 

τήθος. 

 Η εθημεπίδα 3, γιαηί επώηηζε 1000 άηομα, ηςσαία επιλεγμένα, και η ημεπομηνία 
είναι πιο κονηά ζηην ημεπομηνία ηυν εκλογών και έηζι οι τηθοθόποι έσοςν 
λιγόηεπο σπόνο να αλλάξοςν γνώμη. 

 Η εθημεπίδα 3, γιαηί επιλέσηηκαν ηςσαία και έσοςν δικαίυμα τήθος. 

 Η εθημεπίδα 3, γιαηί επεύνηζε πεπιζζόηεπα άηομα πιο κονηά ζηην ημεπομηνία 
ηυν εκλογών. 

 Η εθημεπίδα 3, γιαηί 1000 άηομα επιλέσηηκαν ηςσαία. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. 
 Η εθημεπίδα 4. Πεπιζζόηεπα άηομα ζημαίνει πιο ακπιβή αποηελέζμαηα και αςηοί 

πος ηηλεθυνούζαν θα είσαν ζκεθηεί καλύηεπα ηην τήθο ηοςρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σημείυζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 170), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείυζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


