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ΣΟ ΓΚΡΑΝΣ ΚΑΝΙΟΝ 
Σν Γθξάλη Κάληνλ βξίζθεηαη ζε κία έξεκν ησλ ΗΠΑ. Είλαη έλα κεγάιν θαη βαζύ 
θαξάγγη πνπ πεξηέρεη πνιιά ζηξώκαηα πεηξσκάησλ. Κάπνηε ζην παξειζόλ, 
κεηαθηλήζεηο ζηνλ θινηό ηεο Γεο αλύςσζαλ απηά ηα ζηξώκαηα. Σν Γθξάλη Κάληνλ 
ηώξα έρεη ζε κεξηθά ζεκεία βάζνο 1,6 ρικ. ην βάζνο ηνπ θαξαγγηνύ ξέεη ν πνηακόο 
Κνινξάλην. 

Δεο ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία ηνπ Γθξάλη Κάληνλ πνπ ηξαβήρηεθε από ην λόηην 
ρείινο ηνπ. Μπνξείο λα δεηο κεξηθά δηαθνξεηηθά ζηξώκαηα πεηξσκάησλ ζηα 
ηνηρώκαηα ηνπ θαξαγγηνύ. 

Δρώτηση 1 

Οη ζεξκνθξαζίεο ζην Γθξάλη Κάληνλ θπκαίλνληαη από ρακειόηεξεο ηνπ 0 oC κέρξη θαη 
πςειόηεξεο ησλ 40 oC. Αλ θαη είλαη κηα πεξηνρή εξήκνπ, νη ζρηζκέο ζηα πεηξώκαηα 
κεξηθέο θνξέο πεξηέρνπλ λεξό. Πώο απηέο νη αιιαγέο ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ην λεξό 
ζηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ βνεζνύλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο θαηάξξεπζεο ησλ βξάρσλ;  

A Σν παγσκέλν λεξό ιεηώλεη ηα δεζηά πεηξώκαηα. 
B Σν λεξό ηζηκεληνπνηεί ηα πεηξώκαηα κεηαμύ ηνπο. 
Γ Ο πάγνο ιεηαίλεη ηελ επηθάλεηα ησλ πεηξσκάησλ. 
Δ Σν παγσκέλν λεξό δηαζηέιιεηαη ζηηο ζρηζκέο ησλ πεηξσκάησλ. 

Δρώτηση 2 

Τπάξρνπλ πνιιά απνιηζώκαηα ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ, όπσο νζηξαθνεηδώλ 
ςαξηώλ θαη θνξαιιηώλ, ζηα ζηξώκαηα αζβεζηόιηζνπ Α ηνπ Γθξάλη Κάληνλ. Ση ζπλέβε 
εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ, πνπ λα εμεγεί πώο απηά ηα απνιηζώκαηα βξέζεθαλ εθεί;  

Α ηελ αξραηόηεηα, νη άλζξσπνη έθεξαλ ζηελ πεξηνρή ςάξηα θαη ζαιαζζηλά από 
ηνλ σθεαλό. 

B Κάπνηε νη σθεαλνί ήηαλ πην θνπξηνπληαζκέλνη θαη γηγάληηα θύκαηα μέβξαζαλ ηα 
δώα ηεο ζάιαζζαο ζηελ ελδνρώξα. 

Γ Εθείλε ηελ επνρή, έλαο σθεαλόο θάιππηε απηή ηελ έθηαζε θαη αξγόηεξα 
ππνρώξεζε. 

Δ Μεξηθά δώα ηεο ζάιαζζαο θάπνηε έδεζαλ εδώ, πξηλ κεηαλαζηεύζνπλ ζηε 
ζάιαζζα. 

Αζβεζηόιηζνο A 

Αξγηιηθόο ζρηζηόιηζνο Α 

Αζβεζηόιηζνο B  

Αξγηιηθόο ζρηζηόιηζνο B 

ρηζηόιηζνη θαη γξαλίηεο 
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Eρώτηση 3 

Πεξίπνπ πέληε εθαηνκκύξηα άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ην εζληθό πάξθν ηνπ Γθξάλη 
Κάληνλ  θάζε ρξόλν. Η δεκηά πνπ πξνθαιείηαη ζην πάξθν, από ηόζν πνιινύο 
επηζθέπηεο δεκηνπξγεί αλεζπρία. 

Μπνξνύλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ κε επηζηεκνληθή έξεπλα; Να 
θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε εξώηεζε. 

Μπορεί αυτή η ερώτηση να απαντηθεί με επιστημονική 
έρευνα; 

Ναι ή Όχι; 

Πόζε δηάβξσζε πξνθαιείηαη από ηε ρξήζε ησλ κνλνπαηηώλ; Ναη / Όρη 

Η πεξηνρή ηνπ πάξθνπ είλαη ηόζν όκνξθε, όζν πξηλ από 100 
ρξόληα; 

Ναη / Όρη 

 

 

Δρώτηση 4 (Καηαγραθή ζηάζης)  

Πόζν ζπκθσλείο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά. 

  Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 Είλαη ζεκαληηθή ε ζσζηεκαηηθή κειέηε 

ηωλ αποιηζωκάηωλ. 1 2 3 4 

 Η δράζε γηα ηε προζηαζία ηωλ Εζληθώλ 

Δρσκώλ από δεκηές, ζα πρέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε επηζηεκοληθά δεδοκέλα. 

1 2 3 4 

 Είλαη ζεκαληηθή ε επηζηεκοληθή έρεσλα 

ηωλ γεωιογηθώλ ζηρωκάηωλ. 1 2 3 4 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 203-204), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (θύξηα έξεπλα). 
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ΣΟ ΓΚΡΑΝΣ ΚΑΝΙΟΝ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Δ. Σν παγσκέλν λεξό δηαζηέιιεηαη ζηηο ζρηζκέο ησλ πεηξσκάησλ. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Εθείλε ηελ επνρή, έλαο σθεαλόο θάιππηε απηή ηελ έθηαζε θαη 
αξγόηεξα ππνρώξεζε. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Ναη, Όρη, κε απηήλ ηε ζεηξά. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 266-267), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


