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Η ΓΙΑΒΑΗ ΣΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ 

ηηο 8 Ινπλίνπ 2004, ζε πνιιά κέξε ηεο Γεο, κπνξέζακε λα δνύκε ηνλ πιαλήηε 
Αθξνδίηε λα πεξλάεη κπξνζηά από ηνλ Ήιην. Απηό νλνκάδεηαη “δηάβαζε” ηεο 
Αθξνδίηεο θαη ζπκβαίλεη όηαλ ε ηξνρηά ηεο Αθξνδίηεο ηελ θέξλεη αλάκεζα ζηνλ Ήιην 
θαη ηε Γε. Η πξνεγνύκελε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο ζπλέβε ην 1882 θαη άιιε κία 
πξνβιέπεηαη λα ζπκβεί ην 2012. 

Παξαθάησ βιέπεηε κηα εηθόλα ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο ην 2004. Έλα ηειεζθόπην 
ζηξάθεθε πξνο ηνλ Ήιην θαη ε εηθόλα πξνβιήζεθε πάλσ ζε κία ιεπθή θαξηέια. 

Δρώτηση 1 

Γηαηί ε δηάβαζε παξαηεξήζεθε κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο εηθόλαο πάλσ ζε κία ιεπθή 
θαξηέια θαη όρη κε ηελ απεπζείαο παξαηήξεζε κέζα από ην ηειεζθόπην; 

Α Σν θσο ηνπ Ήιηνπ ήηαλ ηόζν ιακπεξό πνπ δελ θαηλόηαλ ε Αθξνδίηε. 

Β Ο Ήιηνο είλαη αξθεηά κεγάινο ώζηε λα θαίλεηαη ρσξίο κεγέζπλζε. 

Γ Σν λα θνηηάμεηο ηνλ Ήιην κέζα από έλα ηειεζθόπην κπνξεί λα βιάςεη ηα κάηηα 
ζνπ. 

Γ Η εηθόλα έπξεπε λα γίλεη κηθξόηεξε κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο πάλσ ζηελ θαξηέια. 

Δρώτηση 2 

Όηαλ θνηηάκε από ηε Γε, πνηνλ από ηνπο παξαθάησ πιαλήηεο κπνξνύκε θάπνηεο 
θνξέο λα δνύκε λα πεξλάεη κπξνζηά από ηνλ Ήιην; 

Α Δξκήο 

Β Άξεο 

Γ Γίαο 

Γ Κξόλνο 

Αθξνδίηε 

Δπηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ 
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Δρώτηση 3 

ηελ παξαθάησ πξόηαζε αξθεηέο ιέμεηο έρνπλ ππνγξακκηζηεί. 

Οη αζηξνλόκνη πξνβιέπνπλ  όηη ζα είλαη νξαηή από ηνλ Πνζεηδώλα κηα δηάβαζε ηνπ 
Κξόλνπ κπξνζηά από ηνλ Ήιην, θάπνηα ζηηγκή αξγόηεξα κέζα ζηνλ αηώλα. 

Πνηεο τρεις από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ζα ήηαλ πην ρξήζηκεο ζε κηα έξεπλα ζην 
δηαδίθηπν ή ζε βηβιηνζήθε, γηα λα βξνύκε πόηε ζα ήηαλ πηζαλόλ λα ζπκβεί ε δηάβαζε 
απηή; 

……………………………………………………….………………………………………… 

.……………………………………….…… . ………………………………………………… 

……….……………………………………. . ………………………..……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 245- 246), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.  

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



3 

Η ΓΙΑΒΑΗ ΣΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη  

Γ. Σν λα θνηηάμεηο ηνλ Ήιην κέζα από έλα ηειεζθόπην κπνξεί λα 
βιάςεη ηα κάηηα ζνπ. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο Απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

A. Δξκήο 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη κόλν ζε Γηάβαζε/Κξόλνο/Πνζεηδώλαο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 286), από 

OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


