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ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ 
Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε 
πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο 
πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν θαιά θάζε πξντόλ απνξξνθά ηελ 
ππεξηώδε αθηηλνβνιία ηνπ ειηαθνύ θσηόο. Έλα αληειηαθό κε πςειό δείθηε 
πξνζηαζίαο SPF πξνζηαηεύεη ην δέξκα γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, από όζν 
έλα αληειηαθό κε ρακειό δείθηε πξνζηαζίαο. 

Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά 
πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: 

 δύν θύιια δηαθαλνύο πιαζηηθνύ πνπ δελ απνξξνθνύλ ην θσο ηνπ ήιηνπ,  

 έλα θύιιν ραξηηνύ επαίζζεηνπ ζην θσο,  

 νξπθηέιαην (Ο) θαη κηα θξέκα πνπ πεξηέρεη νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ (ZnO) θαη 

 ηέζζεξα δηαθνξεηηθά αληειηαθά πνπ ηα νλόκαζαλ  Α1, Α2, Α3, θαη Α4. 

Η Μηκή θαη ν Νηίλνο ζπκπεξηέιαβαλ ην νξπθηέιαην, γηαηί επηηξέπεη λα δηεηζδύζεη ην 
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ειηαθνύ θσηόο, θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ, γηαηί 
εκπνδίδεη ζρεδόλ ηειείσο ηε δηείζδπζή ηνπ. 

Ο Νηίλνο έβαιε κηα ζηαγόλα από θάζε νπζία κέζα ζηνπο θύθινπο πνπ είρε ζεκεηώζεη 
πάλσ ζην έλα από ηα δηαθαλή πιαζηηθά θύιια θαη κεηά έβαιε από πάλσ ην 
δεύηεξν. Τνπνζέηεζε έλα κεγάιν βηβιίν πάλσ θαη από ηα δύν θύιια θαη ηα πίεζε. 

Μεηά ε Μηκή έβαιε ηα δηαθαλή πιαζηηθά θύιια πάλσ ζην θύιιν ηνπ ραξηηνύ πνπ 
είλαη επαίζζεην ζην θσο. Απηό ην ραξηί, αλάινγα κε ην ρξόλν έθζεζήο ηνπ ζην 
ειηαθό θσο, από ζθνύξν γθξη γίλεηαη άζπξν (ή πνιύ αλνηρηό γθξη). Τέινο, ν Νηίλνο 
έβαιε ηα θύιια ζε έλα ειηόινπζην κέξνο. 
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Δρώηηζη 1 

Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθεη επηζηεκνληθά ην ξόιν πνπ έρνπλ ην 
νξπθηέιαην θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ, όηαλ ζπγθξίλνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 
ησλ αληειηαθώλ;  

A Τν νξπθηέιαην θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ απνηεινύλ θαη ηα δύν παξάγνληεο 
πνπ ειέγρνληαη. 

B Τν νξπθηέιαην απνηειεί παξάγνληα πνπ ειέγρεηαη θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ 
απνηειεί νπζία αλαθνξάο. 

Γ Τν νξπθηέιαην απνηειεί νπζία αλαθνξάο θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ απνηειεί 
παξάγνληα πνπ ειέγρεηαη. 

Δ Τν νξπθηέιαην θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ απνηεινύλ θαη ηα δύν νπζίεο 
αλαθνξάο. 

Δρώηηζη 2 

Σε πνηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πξνζπαζνύζαλ λα απαληήζνπλ ε Μηκή θαη ν 
Νηίλνο; 

A Πόζε πξνζηαζία παξέρεη θάζε αληειηαθό ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια; 
B Με πνην ηξόπν πξνζηαηεύνπλ ηα αληειηαθά ην δέξκα ζνπ από ηελ ππεξηώδε 

αθηηλνβνιία; 
Γ Υπάξρεη θάπνην αληειηαθό πνπ παξέρεη ιηγόηεξε πξνζηαζία από ην νξπθηέιαην; 
Δ Υπάξρεη θάπνην αληειηαθό πνπ παξέρεη πεξηζζόηεξε πξνζηαζία από ην νμείδην 

ηνπ ςεπδαξγύξνπ; 

Δρώηηζη 3 

Γηαηί πηέζηεθε ην δεύηεξν δηαθαλέο πιαζηηθό θύιιν πάλσ ζην πξώην; 

A Γηα λα εκπνδίζεη ηηο ζηαγόλεο λα ζηεγλώζνπλ. 
B Γηα λα απισζνύλ νη ζηαγόλεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. 
Γ Γηα λα κείλνπλ νη ζηαγόλεο κέζα ζηνπο ζεκεησκέλνπο θύθινπο. 
Δ Γηα λα έρνπλ νη ζηαγόλεο ην ίδην πάρνο. 
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Δρώηηζη 4 

Τν ραξηί πνπ είλαη επαίζζεην ζην θσο είλαη ζθνύξν γθξη θαη γίλεηαη πην αλνηρηό γθξη, 
όηαλ εθηεζεί ζε κέηξην ειηαθό θσο, θαη άζπξν, όηαλ εθηεζεί ζε έληνλν ειηαθό θσο. 

Πνην από απηά ηα ζρήκαηα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνύζε λα 
πξνθύςεη; Να εμεγήζεηο γηαηί ην δηάιεμεο. 

Απάληεζε:  .............................................  

Εμήγεζε:  .................................................................................................................  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 205-206), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (θύξηα έξεπλα). 
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ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Δ. Τν νξπθηέιαην θαη ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ απνηεινύλ θαη ηα δύν 
νπζίεο αλαθνξάο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

A. Πόζε πξνζηαζία παξέρεη θάζε αληειηαθό ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια; 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Δ. Γηα λα έρνπλ νη ζηαγόλεο ην ίδην πάρνο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Α, κε ηελ εμήγεζε όηη ε θειίδα ηνπ ZnO έρεη κείλεη ζθνύξν γθξη (γηαηί 
εκπνδίδεη ηε δηείζδπζε ηνπ θσηόο ηνπ ήιηνπ) θαη ε θειίδα Ο έρεη γίλεη 
άζπξε (γηαηί ην νξπθηέιαην απνξξνθά πνιύ ιίγν από ην θσο ηνπ 
ήιηνπ). Γηα παξάδεηγκα: 

 Α. Τν ZnO εκπόδηζε ην θσο ηνπ ήιηνπ, όπσο έπξεπε θαη ην Ο ην άθεζε λα 
πεξάζεη. 

 Δηαιέγσ ην Α δηόηη ην νξπθηέιαην πξέπεη λα έρεη ηελ πην αλνηρηή απόρξσζε 
ελώ ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ είλαη ην πην ζθνύξν. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Α, κε κηα ζσζηή εμήγεζε είηε γηα ηελ θειίδα ηνπ ZnO είηε γηα ηελ θειίδα 
ηνπ Ο, αιιά όρη θαη γηα ηηο δύν. Γηα παξάδεηγκα: 
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 Α. Τν νξπθηέιαην παξέρεη ηε ρακειόηεξε αληίζηαζε ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. 
Άξα κε ηηο άιιεο νπζίεο ην ραξηί δε ζα είλαη άζπξν 

 Α. Τν νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ απνξξνθά πξαθηηθά όιεο ηηο αθηίλεο θαη ην 
ζρήκα ην δείρλεη . 

 Α γηαηί ην ZnO εκπνδίδεη ην θσο θαη ην Ο ην απνξξνθά. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 267-268), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


