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ΔΝΓΥΜΑΤΑ 

Να διαβάζεις ηο κείμενο και να απανηήζεις ζηις ερωηήζεις ποσ ακολοσθούν. 

ΔΝΓΥΜΑΤΑ 

Μία μιάδα Βνεηακώκ ενεοκδηώκ αζπμ-

θείηαζ ιε ηδκ παναβωβή «έλοπκωκ» 

εκδοιάηωκ, ηα μπμία εα δώζμοκ ηδ 

δοκαηόηδηα ζε παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ 

κα «ιζθήζμοκ». Τα παζδζά, θμνώκηαξ 

βζθέημ ηαηαζηεοαζιέκμ από έκα εζδζηό 

οθζηό δθεηηνμΰθακζδξ, ημ μπμίμ είκαζ 

ζοκδεδειέκμ ιε έκακ δθεηηνμκζηό 

ιδπακζζιό παναβωβήξ θόβμο, εα ιπμνμύκ 

κα επζημζκωκμύκ, ι’ έκα εθαθνύ πηύπδια 

ηωκ δαπηύθωκ ημοξ πάκω ζ’ αοηό ημ 

εοαίζεδημ οθζηό. 

Αοηό ημ οθζηό απμηεθείηαζ από ζοκδ-

εζζιέκμ ύθαζια, ιέζα ζημ μπμίμ έπμοκ 

εζζαβάβεζ έκα «έλοπκμ» πθέβια ζκώκ 

ειπμηζζιέκωκ ιε άκεναηα, μζ μπμίεξ είκαζ 

ηαθμί αβωβμί ημο δθεηηνζζιμύ. Όηακ 

αζηείηαζ ηάπμζα πίεζδ ζημ ύθαζια, ηόηε 

ηα ζήιαηα, ηα μπμία πενκμύκ ιέζα από ηζξ 

ίκεξ - αβωβμύξ εκενβμπμζμύκηαζ ηαζ έκαξ 

ιζηνμϋπμθμβζζηήξ ιπμνεί κα ακαβκωνίζεζ 

πμζμ ζδιείμ ημο βζθέημο πζέζηδηε.  Έηζζ 

θμζπόκ, ιπμνεί κα ηεεεί ζε θεζημονβία μ 

δθεηηνμκζηόξ ιδπακζζιόξ, πμο είκαζ 

ζοκδεδειέκμξ ιε ημ βζθέημ, ηαζ ημο μπμίμο 

ημ ιέβεεμξ δεκ είκαζ ιεβαθύηενμ από δύμ 

ημοηζά ζπίνηα. 

«Τμ ηέπκαζια ανίζηεηαζ ζημκ ηνόπμ 

ύθακζδξ αοημύ ημο οθάζιαημξ ηαζ ζημκ 

ηνόπμ πμο ιεηαδίδμκηαζ ηα ζήιαηα ιέζα 

απ’ αοηό. Αηόιδ, ιπμνμύιε κα οθάκμοιε 

ημ πθέβια ιέζα ζε έκα ζοκδεζζιέκμ 

ζπέδζμ οθάζιαημξ, έηζζ ώζηε κα ιδκ 

θαίκεηαζ», θέεζ έκαξ από ημοξ ενεοκδηέξ. 

Τμ οθζηό αοηό ιπμνεί κα πθοεεί, ιπμνεί κα 

ηοθζπηεί βύνω από έκα ακηζηείιεκμ ή κα 

ηζαθαηωεεί, πωνίξ κα πάεεζ γδιζά. Αηόιδ, 

μ ενεοκδηήξ ζζπονίγεηαζ όηζ ιπμνεί κα 

παναπεεί ζε ιεβάθεξ πμζόηδηεξ, ώζηε κα 

πωθείηαζ ζε παιδθή ηζιή. 

Πηγή: SteveFarrer, “Interactive fabric promises a material givt of the garb”, The 
Australian, 10 Αςγούζηος 1998. 
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Δρώτηση 1 

Μποπούν οι παπακάηω ιζσςπιζμοί πος διαηςπώνονηαι ζηο άπθπο, να ελεγσθούν με 
επιζηημονικό ηπόπο ζηο επγαζηήπιο; 

Να κςκλώζειρ ηο «Ναι» ή ηο «Όσι» για κάθε ιζσςπιζμό. 

Το ύυασμα αστό μπορεί Μπορεί ο ιστσρισμός να ελεγτθεί με 
επιστημονικό τρόπο στο εργαστήριο; 

να πλςθεί σωπίρ να καηαζηπαθεί. Ναι / Όσι 

να ηςλισηεί γύπω από ανηικείμενα σωπίρ 
να καηαζηπαθεί. 

Ναι / Όσι 

να ηζαλακωθεί σωπίρ να καηαζηπαθεί. Ναι / Όσι 

να καηαζκεςαζηεί ζε μεγάλερ ποζόηηηερ 
ώζηε να πωλείηαι ζε σαμηλή ηιμή. 

Ναι / Όσι 

Δρώτηση 2 

Ποιο όπγανο ηος επγαζηηπίος θα ήηαν καηάλληλο για να ελέγξει εάν ηο ύθαζμα είναι 
καλόρ αγωγόρ ηλεκηπιζμού; Να κςκλώζειρ ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Α. Βοληόμεηπο 
Β. Φωηόμεηπο 
Γ. Μικπόμεηπο 
Γ. Ησόμεηπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ.201-202), 

από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθπαζη θέμαηορ από ηο Κένηπο Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. 

Θέμα πος δόθηκε ζηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ για ηο Ππόγπαμμα PISA 2000, 2003, 2006 (κςπίωρ 
έπεςνα). 
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ΔΝΓΥΜΑΤΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Ναι, Ναι, Ναι, Όσι, με αςηήν ηη ζειπά 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλερ απανηήζειρ. 
 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Α. Βοληόμεηπο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλερ απανηήζειρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ. 266), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωζη 2. Μεηάθπαζη οδηγιών βαθμολόγηζηρ από ηο Κένηπο Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. 


