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ΚΛΩΝΟΙ ΜΟΧΑΡΙΩΝ 

Δηαβάζηε ην παξαθάησ άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηε γέλλεζε πέληε κνζραξηώλ. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1993, ζηελ πόιε Μπξεζζόλ – Βηγηέ ηεο Γαιιίαο, κία εξεπλεηηθή 
νκάδα από ην Δζληθό Ιλζηηηνύην Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη 
πέληε θιώλνπο κνζραξηώλ. Η παξαγσγή ησλ θιώλσλ (δώα, ηα νπνία έρνπλ ην ίδην 
γελεηηθό πιηθό, αλ θαη γελλήζεθαλ από πέληε δηαθνξεηηθέο αγειάδεο) ήηαλ κία 
πνιύπινθε δηαδηθαζία. 
ηελ πξώηε θάζε, νη εξεπλεηέο απέζπαζαλ πεξίπνπ ηξηάληα σάξηα από κία 
αγειάδα (αο νλνκάζνπκε ηελ αγειάδα Μπιάλο 1). ηε ζπλέρεηα, από ηα σάξηα απηά 
πνπ πξνέξρνληαλ από ηελ Μπιάλο 1 αθαίξεζαλ ηνπο ππξήλεο. 
Μεηά νη εξεπλεηέο πήξαλ έλα έκβξπν από άιιε αγειάδα (αο ηελ νλνκάζνπκε 
Μπιάλο 2). Απηό ην έκβξπν πεξηείρε πεξίπνπ ηξηάληα θύηηαξα. 

ηε ζπλέρεηα, δηαρώξηζαλ έλα πξνο έλα ηα θύηηαξα ηνπ εκβξύνπ πνπ πξνέξρνληαλ 
από ηε Μπιάλο 2. 
Από απηά ηα θύηηαξα πήξαλ κόλν ηνπο ππξήλεο. Σνλ θάζε ππξήλα ηνλ εηζήγαγαλ 
μερσξηζηά ζε θάζε θύηηαξν από απηά πνπ πξνήιζαλ από ηε Μπιάλο 1 (θύηηαξα από 
ηα νπνία είρε αθαηξεζεί ν ππξήλαο). 
Σειηθά ηα ηξηάληα απηά σάξηα, ζηα νπνία είραλ εηζαρζεί νη ππξήλεο, εκθπηεύζεθαλ 
ζε ηξηάληα αγειάδεο- δέθηεο. Δλλέα κήλεο αξγόηεξα, πέληε από απηέο ηηο αγειάδεο 
γέλλεζαλ πέληε κνζραξάθηα. 
Έλαο από ηνπο εξεπλεηέο είπε όηη ε εθαξκνγή ζε κεγάιε θιίκαθα απηήο ηεο  ηερληθήο 
ηεο θισλνπνίεζεο ζα κπνξνύζε λα απνβεί σθέιηκε από νηθνλνκηθή άπνςε γηα ηνπο 
θηελνηξόθνπο αγειάδσλ. 

Πεγή: Corinne Bensimon, LIBÉRATION, Μάξηηνο 1993 
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Δρώτηση 1  

Η θύξηα ππόζεζε πνπ εξεπλήζεθε κε ηα πεηξάκαηα πνπ έθαλαλ νη Γάιινη ζηηο 
αγειάδεο επηβεβαηώζεθε από ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ. Πνηα ήηαλ ε θύξηα 
ππόζεζε πνπ εξεύλεζαλ νη Γάιινη κε ηα πεηξάκαηά ηνπο; 

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

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

Δρώτηση 2  

Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο είλαη ζσζηή; Κπθιώζηε ην Ναη ή ην Όρη γηα θάζε 
κία. 

Γήλωση Δίναι σωστή αυτή η δήλωση; 

Καη ηα πέληε κνζράξηα έρνπλ ηνλ ίδην 
γνληδηαθό ηύπν. 

Ναη / Όρη 

Καη ηα πέληε κνζράξηα αλήθνπλ ζην 
ίδην θύιν. 

Ναη / Όρη 

Σν ηξίρσκα θαη ησλ πέληε κνζραξηώλ 
έρεη ην ίδην ρξώκα. 

Ναη / Όρη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.219), από 

OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

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

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεηο πνπ δηαηππώλνπλ κηα απνδεθηή θεληξηθή ηδέα, όπσο γηα 
παξάδεηγκα: 
 Αλ είλαη δπλαηή ε θισλνπνίεζε ησλ κνζραξηώλ. 

 Τνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ θιώλσλ κνζραξηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ 
λα παξαρζνύλ. 

 Τν γεγνλόο όηη ε θισλνπνίεζε ήηαλ εθηθηή. [Σεκείσζε: Να κε ιεθζεί 
ππόςε ην όηη δελ αλαθέξνληαη ηα κνζράξηα/αγειάδεο]. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Γίλεη απάληεζε όπνπ δελ αλαθέξνληαη ηα κνζράξηα ή ε θισλνπνίεζε 
ή παξαζέηεη ηελ πξόηαζε «ε εθαξκνγή ζε κεγάιε θιίκαθα απηήο ηεο 
ηερληθήο ηεο θισλνπνίεζεο ζα κπνξνύζε λα απνβεί σθέιηκε από 
νηθνλνκηθή άπνςε γηα ηνπο θηελνηξόθνπο ησλ αγειάδσλ». 
 Όια ηα θύηηαξα ησλ αγειάδσλ είλαη ίδηα. 

 Η καδηθή θισλνπνίεζε ζα κπνξνύζε λα είλαη εθηθηή.[Σεκείσζε: Η ιέμε 
«καδηθή» ζε απηό ην πιαίζην δελ είλαη ζσζηή.] 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη   

Ναη, Ναη, Ναη. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.276), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


