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ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη 
βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα 
αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο πνπ ιέγεηαη κάξκαξν. Σν 
κάξκαξν ζπληίζεηαη από αλζξαθηθό αζβέζηην. 

Σν 1980, ηα πξωηόηππα αγάικαηα κεηαθέξζεθαλ κέζα ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο 
θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε αληίγξαθα. Σα πξωηόηππα αγάικαηα είραλ ππνζηεί θζνξέο 
από ηελ όμηλε βξνρή. 

Δρώτηση 1 

Η θαλνληθή βξνρή είλαη ειαθξά όμηλε, γηαηί έρεη απνξξνθήζεη από ηνλ αέξα θάπνηα 
πνζόηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Η όμηλε βξνρή είλαη πην όμηλε από ηελ θαλνληθή 
βξνρή, γηαηί έρεη απνξξνθήζεη αέξηα, όπωο νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ. 

Από πνύ πξνέξρνληαη απηά ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ αέξα; 

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

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

...................................................................................................................................... 
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Μπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο όμηλεο βξνρήο πάλω ζην 
κάξκαξν, αλ ηνπνζεηήζνπκε ζξαύζκαηα καξκάξνπ κέζα ζε μύδη γηα όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο λύρηαο. Σν μύδη θαη ε όμηλε βξνρή έρνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην βαζκό νμύηεηαο. Όηαλ 
έλα ζξαύζκα καξκάξνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζε μύδη, ζρεκαηίδνληαη θπζαιίδεο αεξίωλ. 
Η κάδα ηνπ ζηεγλνύ ζξαύζκαηνο ηνπ καξκάξνπ κπνξεί λα κεηξεζεί πξηλ θαη κεηά ην 
πείξακα. 

Δρώτηση 2 

Έλα ζξαύζκα καξκάξνπ, πξηλ εκβαπηηζηεί ζε μύδη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, 
έρεη κάδα 2.0  γξακκάξηα. Σελ επόκελε κέξα ην ζξαύζκα απνκαθξύλεηαη από ην μύδη 
θαη ζηεγλώλεηαη. Πνηα ζα είλαη ε κάδα ηνπ ζηεγλνύ ζξαύζκαηνο καξκάξνπ; 

A Ληγόηεξν από 2.0 γξακκάξηα 

B Αθξηβώο 2.0 γξακκάξηα  

Γ  Μεηαμύ 2.0 θαη 2.4 γξακκαξίωλ 

Γ  Πεξηζζόηεξν από 2.4 γξακκάξηα 

Δρώτηση 3 

Οη καζεηέο πνπ έθαλαλ απηό ην πείξακα έβαιαλ επίζεο ζξαύζκαηα καξκάξνπ κέζα 
ζε θαζαξό (απνζηαγκέλν) λεξό γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.  

Να εμεγήζεηο γηαηί νη καζεηέο ζπκπεξηέιαβαλ απηό ην βήκα ζην πείξακά ηνπο. 

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

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

..................................................................................................................................... 
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Δρώτηση 4 (Καηαγραθή ζηάζης) 

Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο; 

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.. 

 

Ενδιαφέρομαι 

πολύ 

Ενδιαφέρομαι 

μέτρια 

Ενδιαφέρομαι 

λίγο 

Δεν 

ενδιαφέρομαι 

καθόλου 

Να γλωξίζεηο πνηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζπληεινύλ ζηε 

δεκηνπξγία όμηλεο βξνρήο. 

1 2 3 4 

Να κάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ειαρηζηνπνηνύλ 

ηελ εθπνκπή αεξίωλ πνπ 

πξνθαινύλ όμηλε βξνρή. 

1 2 3 4 

Να θαηαλνήζεηο ηηο κεζόδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

επηδηόξζωζε ηωλ θηηξίωλ, ηα 

νπνία έρνπλ ππνζηεί θζνξέο από 

ηελ όμηλε βξνρή. 

1 2 3 4 

 

Δρώτηση 5 (Καηαγραθή ζηάζης) 

Πόζν ζπκθωλείο κε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο; 

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά. 

 Συμφωνώ 

απόλυτα Συμφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Η δηαηήξεζε ηωλ αξραίωλ κλεκείωλ  

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο πνπ 

πξνθαινύλ ηε θζνξά. 

1 2 3 4 

Οη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο 

ηεο όμηλεο βξνρήο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθή έξεπλα. 

1 2 3 4 

 

 

 

εκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 209- 210), 
από OECD, 2009, Paris: OECD. (Πξνζαξκνγή).  
εκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (θπξίωο έξεπλα).  
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ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα: ηηο 
εμαηκίζεηο ηωλ απηνθηλήηωλ, ηηο εθπνκπέο ηωλ εξγνζηαζίωλ, ηελ 
θαύζε νξπθηώλ θαπζίκωλ, όπωο ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν, ηα 
αέξηα από ηα εθαίζηεηα θαη άιιεο παξόκνηεο πεγέο ξύπαλζεο. 
 Η θαύζε θάξβνπλνπ θαη αεξίωλ 

 Σα νμείδηα ζηνλ αέξα πξνέξρνληαη από ηε ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ ηα 
εξγνζηάζηα θαη νη βηνκεραλίεο 

 Ηθαίζηεηα. 

 Καπζαέξηα από εξγνζηάζηα παξαγωγήο ελέξγεηαο. [Σα «εξγνζηάζηα 
παξαγωγήο ελέξγεηαο» ζεωξείηαη όηη πεξηιακβάλνπλ ηα εξγνζηάζηα 
παξαγωγήο ελέξγεηαο πνπ θαίλε νξπθηά θαύζηκα.] 

 Πξνέξρνληαη από ηελ θαύζε πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ ζείν θαη άδωην. 
 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεηο πνπ πεξηέρνπλ κηα ιαλζαζκέλε θαη κηα ζωζηή πεγή 
ξύπαλζεο. 
 Οξπθηά θαύζηκα θαη ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγωγήο ελέξγεηαο.  

 [Σα ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγωγήο ελέξγεηαο δελ είλαη πεγή όμηλεο 
βξνρήο.] 

 Σα νμείδηα πξνέξρνληαη από ην όδνλ, ηελ αηκόζθαηξα θαη ηνπο κεηεωξίηεο 
πνπ ρηππνύλ ηε Γε. Δπίζεο από ηελ θαύζε νξπθηώλ θαπζίκωλ. 

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε «ξύπαλζε», αιιά δελ δίλνπλ κηα 
πεγή ξύπαλζεο πνπ λα είλαη ζεκαληηθή αηηία ηεο όμηλεο βξνρήο. 

 Ρύπαλζε. 

 Σν πεξηβάιινλ γεληθά, ε αηκόζθαηξα ζηελ νπνία δνύκε – π.ρ., ε ξύπαλζε. 

 Αεξηνπνίεζε, ξύπαλζε, θωηηέο, ηζηγάξα. [Γελ είλαη ζαθέο ηη ελλνεί κε ην 
«αεξηνπνίεζε»· ην «θωηηέο» δελ είλαη επαξθώο θαζνξηζκέλν ν θαπλόο ηωλ 
ηζηγάξωλ δελ είλαη ζεκαληηθή αηηία όμηλεο βξνρήο.[ 

 Ρύπαλζε όπωο απηή από ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγωγήο ελέξγεηαο. 

Σχόλιο στη βαθμολόγηση: Καη κόλν ε αλαθνξά ζηε «ξύπαλζε» είλαη αξθεηή γηα λα 
ζεωξεζεί ε απάληεζε «κεξηθώο απνδεθηή». Σα ζπλνδεπηηθά παξαδείγκαηα ππάξρνπλ κόλν 
γηα λα δνύκε αλ ε απάληεζε αμίδεη λα ζεωξεζεί «απνδεθηή». 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο, αθόκα θαη απαληήζεηο πνπ δελ αλαθέξνπλ ηε 
«ξύπαλζε» θαη δελ δίλνπλ κηα ζεκαληηθή αηηία γηα ηελ όμηλε βξνρή. 
 Δθπέκπνληαη από ηα πιαζηηθά. 

 Δίλαη θπζηθά ζπζηαηηθά ηνπ αέξα. 

 Σζηγάξα. 

 Κάξβνπλν θαη πεηξέιαην. [Όρη επαξθώο θαζνξηζκέλν – δελ αλαθέξεηαη ε 
«θαύζε».] 

 Ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγωγήο ελέξγεηαο. 

 Βηνκεραληθά απόβιεηα. [Όρη επαξθώο θαζνξηζκέλν.] 
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ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

A. Ληγόηεξν από 2.0 γξακκάξηα 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γηα λα θάλνπλ ζύγθξηζε κε ην πείξακα ηνπ μπδηνύ θαη ηνπ κάξκαξνπ 
και γηα λα απνδείμνπλ έηζη όηη ην νμύ (μύδη) είλαη απαξαίηεην, γηα λα 
γίλεη ε αληίδξαζε. 
 Γηα λα δείμνπλ όηη ην νμύ (μύδη) είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αληίδξαζε.  

 Γηα λα επηβεβαηώζνπλ όηη ην λεξό ηεο βξνρήο πξέπεη λα είλαη όμηλν, όπωο ε 
όμηλε βξνρή, γηα λα πξνθαιέζεη απηή ηελ αληίδξαζε. 

 Γηα λα δνπλ αλ ππάξρνπλ άιινη ιόγνη γηα ηηο ηξύπεο ζηα ζξαύζκαηα ηνπ 
καξκάξνπ. 

 Δπεηδή δείρλεη όηη ηα ζξαύζκαηα ηνπ καξκάξνπ δελ αληηδξνύλ κε 
νπνηνδήπνηε πγξό αθνύ ην λεξό είλαη νπδέηεξν. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Γηα λα θάλνπλ ζύγθξηζε κε ην πείξακα ηνπ μπδηνύ θαη ηνπ κάξκαξνπ, 
αιιά δελ είλαη ζαθέο όηη απηό γίλεηαη γηα λα απνδείμνπλ όηη ην νμύ 
(μύδη) είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε αληίδξαζε. 
 Γηα λα ην ζπγθξίλνπλ κε ηνλ άιιν δνθηκαζηηθό ζωιήλα. 

 Γηα λα δνπλ αλ ηα ζξαύζκαηα ηνπ καξκάξνπ κεηαβάιινληαη ζην θαζαξό 
λεξό. 

 Οη καζεηέο ζπκπεξηέιαβαλ απηό ην βήκα γηα λα δείμνπλ ηη ζπκβαίλεη όηαλ 
πέθηεη θαλνληθή βξνρή ζην κάξκαξν. 

 Δπεηδή ην απνζηαγκέλν λεξό δελ είλαη νμύ. 

 Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ωο έιεγρνο. 

 Γηα λα δνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην θαλνληθό λεξό θαη ην όμηλν λεξό 
(μύδη). 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη  

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 269- 270), 
από OECD, 2009, Paris: OECD. (Πξνζαξκνγή).  
εκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


