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ΜΥΓΕΣ 

Να δηαβάζεηο ην παξαθάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Έλαο θηελνηξόθνο εξγαδόηαλ ζ’ έλαλ αγξνηηθό πεηξακαηηθό ζηαζκό κε αγειάδεο γηα 
ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Σην ζηάβιν ησλ αγειάδσλ, νη κύγεο ήηαλ ηόζν πνιιέο, 
ώζηε λα δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα αθόκε θαη γηα ηελ πγεία ησλ αγειάδσλ. Γη’ απηόλ ην 
ιόγν ν θηελνηξόθνο ςέθαζε ην ζηάβιν θαη ηηο αγειάδεο κε ην δηάιπκα ελόο 
εληνκνθηόλνπ Α. Τν εληνκνθηόλν ζθόησζε ζρεδόλ όιεο ηηο κύγεο. Μεηά όκσο από 
κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, νη κύγεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ μαλά. Ο θηελνηξόθνο ςέθαζε 
θαη πάιη κε ην εληνκνθηόλν. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ην ίδην κε εθείλν ηνπ πξνεγνύκελνπ 
ςεθαζκνύ. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο κύγεο, αιιά όρη όιεο, ζθνηώζεθαλ. Μεηά από 
κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, νη κύγεο απμήζεθαλ θαη πάιη θαη ν θηελνηξόθνο ηηο 
μαλαςέθαζε κε ην εληνκνθηόλν. Απηή ε δηαδηθαζία ησλ ςεθαζκώλ ζπλερίζηεθε γηα 
πέληε θνξέο. Τόηε έγηλε πηα θαλεξό όηη ην εληνκνθηόλν δηάιπκα Α γηλόηαλ όιν θαη 
ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθό ζην λα ζθνηώλεη ηηο κύγεο. 

Ο θηελνηξόθνο παξαηήξεζε όηη ην εληνκνθηόλν δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζε 
όινπο ηνπο ςεθαζκνύο, πξνεξρόηαλ από κηα κεγάιε πνζόηεηα πνπ είρε 
παξαζθεπαζηεί αξρηθά. Σθέθηεθε ινηπόλ όηη είλαη πηζαλόλ ην δηάιπκα ηνπ 
εληνκνθηόλνπ λα αιινηώλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 

 
Πεγή: Teaching About Evolution and the Nature of Science, National Academy Press, Washington, DC, 
1998, ζ.75. 

Δρώτηση 1 

Ο θηελνηξόθνο ζθέθηεθε όηη ην εληνκνθηόλν αιινηώλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 
Να εμεγήζεηο κε ιίγα ιόγηα πώο κπνξεί λα ειεγρζεί απηή ε άπνςε. 

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

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

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

Δρώτηση 2 

Ο θηελνηξόθνο ζθέθηεθε όηη ην εληνκνθηόλν αιινηώλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 
Δώζηε δύν άιιεο πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ην όηη ην «εληνκνθηόλν Α γηλόηαλ όιν θαη 
ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθό...». 

Εμήγεζε 1: ...............................................................................................................  

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

Εμήγεζε 2: ...............................................................................................................  

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

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.218), από 

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

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

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Απαληήζεηο ζηηο νπνίεο ειέγρνληαη ηξεηο κεηαβιεηέο (είδνο κπγώλ, 
ρξόλνο δσήο ηνπ εληνκνθηόλνπ θαη ρξόλνο έθζεζεο ζην εληνκνθηόλν). 
Γηα παξάδεηγκα: 
 Σπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα κηαο λέαο παξηίδαο ηνπ εληνκνθηόλνπ, κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παιηάο, δνθηκάδνληάο ην αληίζηνηρα ζε δύν νκάδεο από 
κύγεο ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ είραλ εθηεζεί ζηε δξάζε ηνπ. 

 Πξέπεη λα πηάζεη κεξηθέο κύγεο. Αλ κπνξνύζε λα ηηο βάιεη ζε δύν μερσξηζηά 
θνπηηά, ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα θαηλνύξγην θαη έλα παιηό 
εληνκνθηόλν θαη λα δεη κεηά ηα απνηειέζκαηα. [Σεκείσζε: Αλ θαη ην ίδην είδνο 
δελ αλαθέξεηαη, ππνλνείηαη όηη νη κύγεο αλήθνπλ ζην ίδην είδνο θαη όηη δελ ηηο 
είραλ μαλαςεθάζεη παιηόηεξα.] 

 Φηηάμηε κηα κεγάιε παξηίδα εληνκνθηόλνπ. Πάξηε δύν νκάδεο από κύγεο θαη 
ςεθάζηε ηηο θάζε έμη κήλεο. Ψεθάζηε νκάδα 1 κε ηε κεγάιε παξηίδα θαη ηελ 
νκάδα 2 κε θαηλνύξγηα παξηίδα θάζε θνξά. [Σεκείσζε: Αλ θαη ην ίδην είδνο 
δελ αλαθέξεηαη, ππνλνείηαη όηη νη κύγεο αλήθνπλ ζην ίδην είδνο θαη όηη δελ ηηο 
είραλ μαλαςεθάζεη παιηόηεξα.] 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Απαληήζεηο ζηηο νπνίεο ειέγρνληαη δύν από ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο (είδνο 
κπγώλ, ρξόλνο δσήο ηνπ εληνκνθηόλνπ θαη ρξόλνο έθζεζεο ζην 
εληνκνθηόλν). Γηα παξάδεηγκα: 
 Σπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα από ηε λέα παξηίδα ηνπ εληνκνθηόλνπ κε ηα 

απνηειέζκαηα από ην παιηό δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο κύγεο ηνπ 
ζηάβινπ. 

 Δνθηκάζηε έλα θαηλνύξγην κπνπθάιη εληνκνθηόλν, πεξηκέλεηε κέρξη λα 
παιηώζεη ιίγν θαη κέρξη λα εκθαληζηνύλ νη κύγεο θαη δνθηκάζηε 
πάιη.[Σεκείσζε: Επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ γεσξγνύ, έιεγρνο ηεο 
παιαηόηεηαο ηνπ εληνκνθηόλνπ θαη είδνο ησλ κπγώλ («νη κύγεο» εξκελεύεηαη 
σο  κύγεο ηνπ ίδηνπ είδνπο).] 

 Απαληήζεηο ζηηο νπνίεο ειέγρεηαη κόλν κία από ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο 
(είδνο κπγώλ, ρξόλνο δσήο ηνπ εληνκνθηόλνπ θαη ρξόλνο έθζεζεο ζην 
εληνκνθηόλν). Γηα παξάδεηγκα 
 Αλάιπζε δεηγκάησλ (ρεκηθή)  ηνπ εληνκνθηόλνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

γηα λα ειέγμεη εάλ απηό αιινηώλεηαη κε ην ρξόλν. 

 Δηαθνξεηηθέο παξηίδεο ηνπ εληνκνθηόλνπ εμεηάδνληαη ζην εξγαζηήξην θάζε 
δπν ηξεηο κήλεο θαη ειέγρεηαη ε δύλακή ηνπ. 

 Ψεθαζκόο κε ηελ θαηλνύξγηα παξηίδα εληνκνθηόλνπ, (ρσξίο ζύγθξηζε κε ηελ 
παιηά παξηίδα). 

 Επαλαιακβάλεη ην ίδην πξάγκα αιιά κε θαηλνύξγην εληνκνθηόλν θάζε θνξά, 
θαη έηζη κπνξεί λα απνδείμεη αλ απηή ε ζεσξία είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. 

 Αλάιπζε δεηγκάησλ (ρεκηθή) ηνπ εληνκνθηόλνπ (ρσξίο αλαθνξά ζηε ζύγθξηζε 
ησλ αλαιύζεσλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ). 

 Ίζσο αλ έζηειλε κηα θξέζθηα παξηίδα ηνπ δειεηεξίνπ ζην εξγαζηήξην καδί κε 
κηα παιηά θαη ηνπο δήηαγε λα ηηο ειέγμνπλ πάιη, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 
απνδεηθλύαλε όηη ε ζεσξία ηνπ είλαη ζσζηή. 
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Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. Γηα παξάδεηγκα: 
  Θα κπνξνύζε λα ην ειέγρεη θάζε ρξόλν γηα λα δεη αλ δελ έρεη παιηώζεη θαη αλ 

κπνξεί αθόκα λα είλαη απνηειεζκαηηθό. [Σεκείσζε: Δελ δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξόπν 
κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη ην εληνκνθηόλν.] 

 Να πάξεη κηα κύγα από ην ζηάβιν ηνπ θαη κηα άιιε από άιιν ζηάβιν θαη λα ηηο 
ςεθάζεη θαη ηηο δύν κε ην εληνκνθηόλν. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Απάληεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμήγεζε όηη: α) νη κύγεο γίλνληαη 
αλζεθηηθέο ζε απηό ην εληνκνθηόλν θαη κεηαδίδνπλ απηήλ ηελ 
αλζεθηηθόηεηα ζηηο επόκελεο γεληέο (ζεσξείηαη επίζεο απνδεθηή ε 
αλαθνξά ηεο «αλνζίαο» αλ θαη αλαγλσξίδεηαη όηη δελ είλαη αθξηβώο ην 
ίδην κε ηελ «αλζεθηηθόηεηα», θαζώο θαη κία από ηηο παξαθάησ 
εμεγήζεηο: β) είηε κεηαβνιή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (γηα 
παξάδεηγκα ζηε ζεξκνθξαζία), είηε αιιαγή ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ 
εληνκνθηόλνπ. Γηα παξάδεηγκα: 
 Εμήγεζε 1: Με ηελ επαλαιακβαλόκελε ρξήζε ηνπ ίδηνπ εληνκνθηόλνπ, νη 

κύγεο απνθηνύζαλ αλνζία ζηελ νπζία. Εμήγεζε 2: Με ην ρξόλν νη ρεκηθέο 
νπζίεο κέζα ζην εληνκνθηόλν αλέβαηλαλ ζην επάλσ κέξνο ηνπ ζπξέη, 
αθήλνληαο αξαησκέλν λεξό (κε δξαζηηθό) ζηνλ πάην. 

 Εμήγεζε 1: Οη κύγεο απνθηνύζαλ αλνζία ζην ζπξέη. Εμήγεζε 2: Η δέζηε 
κπνξεί λα ην αιινίσλε θαη ε αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Εμήγεζε 1: Ίζσο νη κύγεο αλέπηπμαλ έλα ακπληηθό γνλίδην θαη έηζη ην 
εληνκνθηόλν δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθό. Εμήγεζε 2: Ο αγξόηεο 
ρξεζηκνπνηνύζε ιηγόηεξν θάζε θνξά. [Σεκείσζε: ην ακπληηθό γνλίδην 
ζεσξείηαη έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα αλαθεξζεί ε αλζεθηηθόηεηα.]  

 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Δίλεη κία κόλν εμήγεζε ηύπνπ α) ή ηύπνπ β). Γηα παξάδεηγκα: 
 Ίζσο δελ ην ςέθαζε ζσζηά. 

 Οη κύγεο κπνξεί λα απέθηεζαλ αλνζία. 

 Επξόθεηην θάζε θνξά γηα δηαθνξεηηθνύ είδνπο κύγεο. [Σεκείσζε: Σε απηό ην 
παξάδεηγκα θαίλεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνύ είδνπο κύγεο, δελ 
αλαθέξεηαη απιά ζε άιιεο κύγεο πνπ έξρνληαη ζηελ πεξηνρή.] 

 Εμήγεζε 1: Η ζεξκνθξαζία αλέβεθε πνιύ θαη επεξέαζε ην εληνκνθηόλν. 
Εμήγεζε 2: ν αγξόηεο δελ ςέθαζε ζσζηά ηηο κύγεο κε ην εληνκνθηόλν. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη όηη λέεο κύγεο ήξζαλ ζην 
ζηάβιν από ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο (νη νπνίεο δελ είραλ ςεθαζηεί κε ην 
εληνκνθηόλν). Γηα παξάδεηγκα: 
 Οη κύγεο κπνξεί λα πνιιαπιαζηάζηεθαλ. 

 Γηαηί θάζε θνξά πνπ ςέθαδε γηλόηαλ όιν θαη ιηγόηεξν δξαζηηθό. 

 Όηαλ ην κπνπθάιη έρεη πεξηζζόηεξν είλαη θαη πην δξαζηηθό. [Σεκείσζε: Δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ όγθν θαη ηε ζπγθέληξσζε.] 

 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.274-275), 

από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


