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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 

Προζοτή: Κίνδσνος Αλλεργίας από 

Φσζηίκια 

Γεμιζηά Μπιζκόηα με Κρέμα 

Λεμόνι 

Ημερομηνία Προειδοποίηζης: 04 Φεβροσαρίοσ 

Παραζκεσάζηρια Εηαιρεία: Fine Foods Ltd 

Περιγραθή Προϊόνηος: Γεμιζηά Μπιζκόηα με 

Κρέμα Λεμόνι, 125γρ (Ανάλφζη πριν από 18 

Ιοσνίοσ και Ανάλφζη πριν από 01 Ιοσλίοσ) 

Πληροθορίες: Μπιζκόηα απ’ασηές ηις παρηίδες 

μπορεί να περιέτοσν κομμάηια από θσζηίκια, ηα 

οποία δεν ζσμπεριλαμβάνονηαι ζηη λίζηα ηφν 

ζσζηαηικών. Άηομα αλλεργικά ζηα θσζηίκια, δεν 

πρέπει να καηαναλώζοσν ηα μπιζκόηα ασηά. 

Τι πρέπει να κάνεηε: Εάν έτεηε αγοράζει ασηά 

ηα μπιζκόηα, μπορείηε να ηα επιζηρέυεηε ζηο 

ζημείο πώληζης για πλήρη επιζηροθή τρημάηφν. 

Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να 

ηηλεθφνήζεηε ζηο 801 100 100. 
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Η αλαθνίλσζε ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα  αλαξηήζεθε ζε ζνππεξκάξθεη. 

Να αλαηξέμεηο ζηελ αλαθνίλσζε γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο αλαθνίλσζεο; 

Α Να δηαθεκίζεη ηα Γεκηζηά Μπηζθόηα κε Κξέκα Λεκνληνύ. 
Β Να ελεκεξώζεη ην θνηλό πόηε θαηαζθεπάζηεθαλ ηα κπηζθόηα. 
Γ Να πξνεηδνπνηήζεη ην θνηλό γηα ηα κπηζθόηα. 
Γ Να εμεγήζεη πνύ κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη Γεκηζηά Μπηζθόηα κε Κξέκα 

Λεκνληνύ. 

Δρώτηση 2: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 

Πνηα είλαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο πνπ έθηηαμε ηα κπηζθόηα; 

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 3: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 

Ση ζα έθαλεο αλ εσύ είρεο αγνξάζεη απηά ηα κπηζθόηα; 

 .................................................................................................................................  

Γηαηί ζα ην έθαλεο απηό; 

Να αλαηξέμεηο ζην θείκελν γηα λα αηηηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 

Γηαηί έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλαθνίλσζε νη εκεξνκελίεο «Αλάισζε πξηλ από»; 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 
Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 194-199), από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 
Δρώτηση 1  
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Να πξνεηδνπνηήζεη ην θνηλό γηα ηα κπηζθόηα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο 
 
 
Δρώτηση 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαγλσξίδεη ζσζηά ηελ επσλπκία ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 
 Fine Foods. 

 Fine foods Ltd 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 
 ε παξαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

 θάπνηνο 

 ε εηαηξεία 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 

  Κξέκα Λεκόλη 

 ζνππεξκάξθεη 

 ν θνύξλαξεο 

 
 
Δρώτηση 3 

ημείωση για τη βαθμολόγηση : Οη επηκέξνπο απαληήζεηο αμηνινγνύληαη σο κία 
εληαία απάληεζε. ηηο παξαθάησ νδεγίεο βαζκνιόγεζεο, ην 3A αλαθέξεηαη ζην 
πξώην κέξνο, ην 3B ζην δεύηεξν. 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

3A: Ο καζεηήο δείρλεη κε ηελ απάληεζή ηνπ  πσο θαηαιαβαίλεη όηη κπνξεί 
θάπνηνο λα επηζηξέςεη ηα κπηζθόηα θαη λα πάξεη πίζσ ηα ρξήκαηά ηνπ. 
Μπνξεί λα αλαθέξεη όηη θαηαλάισζε ηα κπηζθόηα, όηη δελ θαηαλάισζε ηα 
κπηζθόηα, ηα επέζηξεςε ή ηα μεθνξηώζεθε κε άιιν ηξόπν ΚΑΙ  
3B: Γίλεη κηα εμήγεζε πνπ ζπκθσλεί  κε ην θείκελν θαη ηελ απάληεζε ηνπ 
ζην 3A. 
 (3A) 

ζα δεηνύζα ηα ιεθηά κνπ πίζσ. 
(3B) 
κνπ ιέεη λα ην θάλσ 
έρσ αιιεξγία ζηα θπζηίθηα 
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θηαίλε απηνί. 
κπνξεί λα έρνπλ θάπνην (άιιν) πξόβιεκα 
δελ κνπ αξέζνπλ ηα θπζηίθηα 

  (3A) 
Θα ηα πεηνύζα. 
(3B) 
έρσ αιιεξγία ζηα θπζηίθηα 
κπνξεί λα έρνπλ θάπνην πξόβιεκα 
 

 (3A) 
Θα ηα έηξσγα. 
(3B) 
ηα θπζηίθηα δελ κε πεηξάδνπλ εκέλα 
δελ έρσ αιιεξγία ζηα θπζηίθηα  
κ’ αξέζνπλ ηα θπζηίθηα  
 

 (3A) 
Θα ηα έδηλα ζηε ζπκκαζήηξηά κνπ 
(3B) 

 δελ είλαη αιιεξγηθή ζηα θπζηίθηα 
 

 (3A) 
Τίπνηε. 
(3B) 
δελ έρσ αιιεξγία ζηα θπζηίθηα 
δελ κπαίλσ ζηνλ θόπν λα ηα πάσ πίζσ ζην θαηάζηεκα  

3A: Παξαζέηεη ή παξαθξάδεη έλα θαηάιιειν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο λα 
ην αηηηνινγεί  πεξαηηέξσ (ελλνώληαο όηη ην θείκελν ζνπ ιέεη ηη λα θάλεηο θαη 
όηη δελ ρξεηάδεηαη άιιε εμήγεζε). 
 (3A) Να επηζηξέςεηε ην πξντόλ ζην ζεκείν πώιεζεο γηα πιήξε επηζηξνθή 

ρξεκάησλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε ζην 801 
100 100. 
(3B) (θακία απάληεζε) 

 (3A) Να επηζηξέςεηε ην πξντόλ ζην ζεκείν πώιεζεο γηα πιήξε επηζηξνθή 
ρξεκάησλ. 

 (3B) (θακία απάληεζε) 

 (3A) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε ζην 801 100 
100. 
(3B) (θακία απάληεζε) 

 (3A) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε ζηνλ αξηζκό.  
(3B) (θακία απάληεζε) 

3A: θακία απάληεζε ΚΑΙ 3B: εμεγεί γηαηί δελ θάλεη ηίπνηε 
 (3A) (θακία απάληεζε) 

(3B) δελ έρσ αιιεξγία ζηα θπζηίθηα 

 (3A) (θακία απάληεζε) 
(3B) δελ κπαίλσ ζηνλ θόπν λα ηα πάσ πίζσ ζην θαηάζηεκα  

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 
 (3A) δελ μέξσ 

(3B) κπνξεί λα είραλ θπζηίθηα 

 (3A) ζα ηα έηξσγα 
(3B) κπνξεί λα είραλ θπζηίθηα 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
  (3A) (θακία απάληεζε) 
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(3B) ζα θνίηαδα κήπσο πεξηέρνπλ θπζηίθηα 

  (3A) ζα ηα έηξσγα 
(3B) θαίλνληαη κηα ραξά γηα λα ηα θαο 

 (3A) ζα ηα έδηλα ζε θάπνηνλ άιιν 
(3B) δελ πεηξάδεη 

 (3A) (θακία απάληεζε) 
(3B) έρσ αιιεξγία ζηα θπζηίθηα 

 (3A) (θακία απάληεζε) 
(3B) ηα θπζηίθηα κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα 

 (3A) ζα ηα πεηνύζα 
(3B) ΄Ερεη ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαλάισζεο 

 
 
Δρώτηση 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη ην γεγνλόο όηη νη εκεξνκελίεο Αλάισζε πξηλ από  παξαπέκπνπλ 
ζηηο παξηίδεο κε ηα κπηζθόηα πνπ έρνπλ πξόβιεκα. 
 λα αλαγλσξίζεη ηελ παξηίδα / ηηο παξηίδεο 

 έηζη γλσξίδεηο πνηα παθέηα έρνπλ θπζηίθηα 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη κέρξη πόηε πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ ηα κπηζθόηα. 
 γηαηί κέρξη ηόηε πξέπεη λα ηα θαο 

 λα ζνπ πεη κέρξη πόηε πξέπεη λα θαο ηα κπηζθόηα  

 ώζηε λα κελ ηα θξαηήζεηο γηα πάξα πνιύ θαηξό 

 λα ζνπ πεη πόηε ιήγνπλ 

 Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 
 είλαη ε εκεξνκελία. 

 Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
 Γηα λα μέξεηο πόηε ε αλαθνίλσζε είλαη άζρεηε. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 194-199) ), από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


