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Δρώτηση 1 

Έλα ιεωθορείο θηλείηαη θαηά κήθος ελός εσζύγρακκοσ ηκήκαηος ηοσ δρόκοσ. Ο 
Γηώργος, ο οδεγός ηοσ ιεωθορείοσ, έτεη αθοσκπήζεη έλα ποηήρη κε λερό επάλω ζηο 
ηακπιό ηοσ ασηοθηλήηοσ. 

 

Ξαθληθά ο Γηώργος πρέπεη λα θρελάρεη. 

Τη είλαη πηο πηζαλό λα ζσκβεί ζηο λερό ποσ είλαη κέζα ζηο ποηήρη; 

Α. Το λερό ζα παρακείλεη ορηδόληηο. 
Β. Το λερό ζα τσζεί από ηελ πιεσρά 1. 
Γ. Το λερό ζα τσζεί από ηελ πιεσρά 2. 
Γ. Το λερό ζα τσζεί, αιιά δελ κπορούκε λα πούκε αλ ζα τσζεί από ηελ πιεσρά 1  

ή από ηελ πιεσρά 2. 

Δρώτηση 2 

Το ιεωθορείο ηοσ Γηώργοσ, όπως ηα περηζζόηερα ιεωθορεία, θηλείηαη κε 
πεηρειαηοθηλεηήρα. Ασηά ηα ιεωθορεία προθαιούλ ρύπαλζε ηοσ περηβάιιοληος. 
Μερηθές πόιεης έτοσλ ηρόιεϊ. Ασηά θηλούληαη κε ειεθηροθηλεηήρα. Η απαηηούκελε 
ηάζε ζε έλα ηέηοηο ειεθηροθηλεηήρα παρέτεηαη από ελαέρηα θαιώδηα (όπως ζηα 
ειεθηρηθά ηρέλα). Ο ειεθηρηζκός παρέτεηαη από έλα ζηαζκό παραγωγής ελέργεηας 
ποσ τρεζηκοποηεί θάρβοσλο. Οη σποζηερηθηές ηες τρήζες ηωλ ηρόιεϊ ζηελ πόιε ιέλε 
όηη ασηά ηα οτήκαηα δελ προθαιούλ ρύπαλζε ηοσ περηβάιιοληος. 

Έτοσλ δίθηο οη σποζηερηθηές ασηοί; Γηθαηοιογήζηε ηελ απάληεζή ζας. 
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Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.216), από 

OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθραζε ζέκαηος από ηο Κέληρο Δθπαηδεσηηθής Έρεσλας. 

Θέκα ποσ δόζεθε ζηοσς καζεηές/ηρηες γηα ηο Πρόγρακκα PISA 2000 (πηιοηηθή έρεσλα). 
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ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Το λερό ζα τσζεί από ηελ πιεσρά 2. 

 

Μη Αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιες απαληήζεης. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεης ποσ δειώλοσλ όηη ο ζηαζκός παραγωγής ελέργεηας 

ζσληειεί επίζες ζηε ρύπαλζε ηοσ περηβάιιοληος.  

 Ότι, γιατί ο σταθμός παραγωγής ενέργειας προκαλεί επίσης ρύπανση τοσ 

περιβάλλοντος. 

 Ναι, αλλά αστό ιστύει για την πόλη, ο σταθμός παραγωγής ενέργειας 

προκαλεί πάντως ρύπανση τοσ περιβάλλοντος. 

 

Μη Αποδεκηή απάνηηζη 

 Ναη ή ότη, αιιά τωρίς ζωζηή αηηηοιόγεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.273), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθραζε οδεγηώλ βαζκοιόγεζες από ηο Κέληρο Δθπαηδεσηηθής Έρεσλας. 


