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ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 

Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. 

ΠΟΙΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ; 

Η θαύζε ηνπ θάξβνπλνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, θαζώο επίζεο ε 
απνςίισζε ησλ δαζώλ θαη νη δηάθνξεο αγξνηηθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο 
αιιάδνπλ ηε ζύλζεζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ζπκβάιινπλ ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 
Απηέο νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ νδεγήζεη ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο 
ζσκαηηδίσλ θαη αεξίσλ πνπ εληείλνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ 
αηκόζθαηξα.  
Η ζρεηηθή ζπνπδαηόηεηα ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή 
ηεο ζεξκνθξαζίαο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 
 

 
 
 
Στήμα 1: Ο βαθμός επίδραζης ηων κσριοηέρων παραγόνηων ποσ ζσμβάλλοσν ζηην αλλαγή ηης θερμοκραζίας 

ζηην αημόζθαιρα. 

 
Σην Σρήκα 1 θαίλεηαη όηη ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 
κεζαλίνπ επηδξά ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο 
ζσκαηηδίσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε δύν ηξόπνπο: 
από ηα ίδηα ηα «ζσκαηίδηα» θαη από ηελ «επίδξαζε ησλ ζσκαηηδίσλ ζηα ζύλλεθα». 

 
Οη ξάβδνη πνπ εθηείλνληαη δεμηά από ηελ θεληξηθή γξακκή, δείρλνπλ ηε ζπκβνιή ζηελ 
αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη ξάβδνη πνπ εθηείλνληαη αξηζηεξά από ηελ θεληξηθή 
γξακκή, δείρλνπλ ηε ζπκβνιή ζηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τν απνηέιεζκα ηεο 
επίδξαζεο ησλ «Σσκαηηδίσλ» θαη ηεο «Επίδξαζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζηα ζύλλεθα» 
είλαη αξθεηά αβέβαην: ζε θάζε πεξίπησζε όκσο, ε πηζαλή επίδξαζε βξίζθεηαη θάπνπ 
ζηελ πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο γθξη ξάβδνπο. 

 

Πεγή: US Global Change Research Information Office. Πξνζαξκνγή από http://www.gcrio.org/ipcc/qa/04.html
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Δρώτηση 1: ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΣΟ 

Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην Σρήκα 1, γηα λα αλαπηύμεηο 
επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, από ηηο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.217), από 

OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ν θύξηνο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο θαη πξνθαιεί θιηκαηηθέο 

αιιαγέο: έηζη κεηώλνληαο ηελ εθπνκπή, ζα θαηνξζώζνπκε λα 

κεηώζνπκε ζεκαληηθά ηηο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

αλζξώπσλ. 

 Οι εκπομπέρ CO2  αςξάνοςν ζημανηικά ηη θεπμοκπαζία ηηρ αημόζθαιπαρ και 

για αςηό ππέπει να πεπιοπιζηούν. [Σημείωζη: Η λέξη «ζημανηικά» θεωπείηαι 

ζςνώνςμη ηος « πιο πολύ».] 

 Σύμθωνα με ηο Σσήμα 1 η μείωζη ηων εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα 

είναι απαπαίηηηη γιαηί θεπμαίνει ζημανηικά ηη γη. [Σημείωζη: Η λέξη 

«ζημανηικά» θεωπείηαι ζςνώνςμη ηος « πιο πολύ».] 

 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνθαιεί αύμεζε ζηε ζεξκνθξαζία ηεο 

αηκόζθαηξαο θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

 Η καύζη οπςκηών καςζίμων όπωρ ηο πεηπέλαιο, ηο θςζικό αέπιο και ηο 

κάπβοςνα ζςμβάλλοςν ζηην αύξηζη ηων αεπίων ζηην αημόζθαιπα, ένα από 

ηα οποία είναι ηο διοξείδιο ηος άνθπακα (CO2). Αςηό ηο αέπιο επιδπά ζηη 

θεπμοκπαζία ηηρ γηρ και η αύξηζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ πποκαλεί ηο θαινόμενο 

ηος θεπμοκηπίος.  

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απάληεζεο όηη κηα 

αύμεζε ζηε ζεξκνθξαζία, ζα έρεη δπζάξεζηα απνηειέζκαηα γηα ηε Γε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.273), από 

OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


