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ΔΡΓΑΙΑ 
 
 
 

Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1
 

 

Σν παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κηαο 
ρώξαο. Σν 1995, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο ρώξαο ήηαλ πεξίπνπ 3,4 
εθαηνκκύξηα θάηνηθνη. 
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Να σπηζιμοποιήζεηε ηιρ πληποθοπίερ ηηρ πποηγούμενηρ ζελίδαρ πος αναθέπονηαι 
ζηο επγαηικό δςναμικό μιαρ σώπαρ, για να απανηήζεηε ζηιρ επόμενερ επωηήζειρ. 

Δρώηηζη 1: ΔΡΓΑΣΙΑ  

Πνηεο είλαη νη δύν θύξηεο νκάδεο, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ν πιεζπζκόο ζε ειηθία εξγαζίαο;  

Α. Οη εξγαδόκελνη θαη νη άλεξγνη.  
Β. Σα άηνκα πνπ είλαη ζε ειηθία εξγαζίαο θαη ηα άηνκα πνπ δελ είλαη ζε ειηθία εξγαζίαο. 
Γ. Οη εξγαδόκελνη πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη νη εξγαδόκελνη κεξηθήο απαζρόιεζεο. 
Γ. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό θαη ηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζην 

εξγαηηθό δπλακηθό. 

Δρώηηζη 2: ΔΡΓΑΣΙΑ 

Πόζα από ηα άηνκα ζε ειηθία εξγαζίαο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην εξγαηηθό δπλακηθό; 
(Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ, όρη ην πνζνζηό.) 

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

Δρώηηζη 3: ΔΡΓΑΣΙΑ 

ε πνηα θαηεγνξία ηνπ δελδξνδηαγξάκκαηνο ζα εληαζζόηαλ θάζε άηνκν ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα; Γώζηε ηελ απάληεζή ζαο ζεκεηώλνληαο Χ ζην ζσζηό ηεηξάγσλν 
ηνπ πίλαθα, όπσο ζην παξάδεηγκα. 

 Αλήθνπλ ζην 
εξγαηηθό 
δπλακηθό: 
Δξγαδόκελνη 

Αλήθνπλ 
ζην 
εξγαηηθό 
δπλακηθό: 
Άλεξγνη 

Γελ 
αλήθνπλ 
ζην 
εξγαηηθό 
δπλακηθό 

Γελ 
πεξηιακ-
βάλνληαη 
ζε θακία 
θαηεγνξία 

Έλαο ζεξβηηόξνο κεξηθήο απαζρόιεζεο, 
35 εηώλ.     

Μηα γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο 43 εηώλ πνπ 
εξγάδεηαη 60 ώξεο ηελ εβδνκάδα.     

Έλαο ζπνπδαζηήο 21 εηώλ. 
    

Έλαο άλδξαο 28 εηώλ πνπ πξόζθαηα 
πνύιεζε ην καγαδί ηνπ θαη ςάρλεη γηα 
δνπιεηά. 

    

Μηα γπλαίθα 55 εηώλ πνπ δελ εξγάζηεθε 
πνηέ νύηε ζέιεζε λα εξγαζηεί έμσ από ην 
ζπίηη. 

    

Μηα γηαγηά 80 εηώλ πνπ εξγάδεηαη αθόκε 
κεξηθέο ώξεο ηελ εκέξα ζην νηθνγελεηαθό 
κπαθάιηθν. 
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Δρώηηζη 4: ΔΡΓΑΣΙΑ 

Αο ππνζέζνπκε όηη θάζε ρξόλν δεκνζηνπνηνύληαη ζηνηρεία γηα ην εξγαηηθό δπλακηθό 
ζε έλα δελδξνδηάγξακκα, όπσο ην παξαθάησ. Πνηα από ηα ζηνηρεία απηά ζεσξείηε 
όηη κπνξεί λα «αιιάδνπλ» ή λα «κελ αιιάδνπλ» θάζε ρξόλν ζην δελδξνδηάγξακκα; 
Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε, όπσο ζην παξάδεηγκα. 

Σηοιτεία ηοσ Γενδροδιαγράμμαηος Απάνηηζη 

Ο ηίηινο πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηεηξάγσλν 
(π.σ.: «Δξγαηηθό δπλακηθό») 

Αιιάδνπλ / Γελ αιιάδνπλ 

Σα πνζνζηά (π.σ. «64,2%»). Αιιάδνπλ / Γελ αιιάδνπλ 

Οη αξηζκνί (π.σ. «2656,5»). Αιιάδνπλ / Γελ αιιάδνπλ 

Οη ππνζεκεηώζεηο θάησ από ην 
δελδξνδηάγξακκα. 

Αιιάδνπλ / Γελ αιιάδνπλ 

Δρώηηζη 5: ΔΡΓΑΣΙΑ  

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 
δελδξνδηαγξάκκαηνο, αιιά ζα κπνξνύζαλ αθόκε λα παξνπζηαζηνύλ θαη κε άιινπο 
ηξόπνπο, π.ρ. κε κηα πεξηγξαθή, κε έλα θπθιηθό δηάγξακκα, κε έλα γξαθηθό ή κε 
έλαλ πίλαθα. 

Σν δελδξνδηάγξακκα πηζαλόλ επειέγε σο  ην πιένλ θαηάιιειν, γηα λα παξνπζηάζεη: 

Α. ηελ εμέιημε κέζα ζην ρξόλν. 
Β.  ην ύςνο ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. 
Γ. ηηο ππνθαηεγνξίεο θάζε ζπλόινπ. 
Γ. ην κέγεζνο θάζε ζπλόινπ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών- PISA (ζει. 55-58), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) 
Σημείωζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΔΡΓΑΙΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Τα άηομα πος ανήκοςν ζηο επγαηικό δςναμικό και ηα άηομα πος δεν 
ανήκοςν ζηο επγαηικό δςναμικό. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη                                                                                                                                                                          

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Η απάληεζε δείρλεη όηη ν καζεηήο έρεη ζπλδηάζεη ηνλ αξηζκό πνπ δίλεηαη 
ζην δελδξνδηάγξακκα θαη ην «ρ 1000» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν θαη 
ζηελ ππνζεκείσζε (λα γίλνπλ δεθηέο νη πξνζεγγίζεηο κεηαμύ 949.000 
θαη 950.000 κε αξηζκνύο ή ιέμεηο). Να γίλνπλ επίζεο δεθηνί νη αξηζκνί 
900.000 ή έλα εθαηνκκύξην (ζε ιέμεηο ή αξηζκνύο) αλ ζπλνδεύνληαη κε 
θάπνηα έλδεημε όηη δελ πξόθεηηαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκό. 
 949.900 

 κάηι λιγόηεπο από εννιακόζιερ πενήνηα σιλιάδερ 

 950.000 

 949.9 σιλιάδερ 

 πεπίπος ένα εκαηομμύπιο 

 πεπίπος 900 σιλιάδερ 

 949.9 · 1000 

 949.900  

 949(000) 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Η απάληεζε δείρλεη όηη ν καζεηήο έρεη εληνπίζεη ηνλ αξηζκό ζην 
δελδξνδηάγξακκα, αιιά ην «ρ 1000» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν θαη 
ζηελ ππνζεκείσζε δελ έρεη ιεθζεί ππόςε. Απαληά 949,9 κε ιέμεηο ή 
αξηζκνύο. Γεθηέο νη πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη αλάινγεο κε ηηο 
πξνεγνύκελεο. 
 949,9 

 94.900 

 ζσεδόν σίλιοι 

 κάηι λιγόηεπο από 950 

 πεπίπος 900 

 κάηι λιγόηεπο από 1000 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 
 Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. 

 35.8% 

 7.50% 
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ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
 

 Αλήθνπλ ζην 
εξγαηηθό 
δπλακηθό: 
Δξγαδόκελνη 

Αλήθνπλ 
ζην 
εξγαηηθό 
δπλακηθό: 
Άλεξγνη 

Γελ 
αλήθνπλ 
ζην 
εξγαηηθό 
δπλακηθό 

Γελ 
πεξηιακ-
βάλνληαη ζε 
θακία 
θαηεγνξία 

Έλαο ζεξβηηόξνο κεξηθήο απαζρόιεζεο, 
35 εηώλ.  

   

Μηα γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο 43 εηώλ πνπ 
εξγάδεηαη 60 ώξεο ηελ εβδνκάδα.  

   

Έλαο ζπνπδαζηήο  21 εηώλ.   
 

 

Έλαο άλδξαο 28 εηώλ πνπ πξόζθαηα 
πνύιεζε ην καγαδί ηνπ θαη ςάρλεη γηα 
δνπιεηά. 

 
 

  

Μηα γπλαίθα 55 εηώλ πνπ δελ εξγάζηεθε 
πνηέ νύηε ζέιεζε λα εξγαζηεί έμσ από ην 
ζπίηη. 

  
 

 

Μηα γηαγηά 80 εηώλ πνπ εξγάδεηαη αθόκε 
κεξηθέο ώξεο ηελ εκέξα ζην νηθνγελεηαθό 
κπαθάιηθν. 

   
 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 5 απαληήζεηο ζσζηέο. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 3 ή 4 απαληήζεηο ζσζηέο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 2 ή ιηγόηεξεο απαληήζεηο ζσζηέο. 
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ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Σηοιτεία ηοσ Γενδροδιαγράμμαηος Απάνηηζη 

Η νξνινγία πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηεηξαγσλάθη 
(π.σ. «Δξγαηηθό δπλακηθό») 

Γελ αιιάδνπλ 

Σα πνζνζηά (π.σ. «64,2%») Αιιάδνπλ  

Οη αξηζκνί (π.σ. «2656,5») Αιιάδνπλ 

Οη ππνζεκεηώζεηο θάησ από ην δελδξνδηάγξακκα Γελ αιιάδνπλ 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 3 ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 2 ή ιηγόηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. ηηο θαηεγνξίεο θάζε ζπλόινπ. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών- PISA (ζει.131-135), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) 


