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ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ  
Καπλίδνπκε ηζηγάξα, πνύξα θαη θαπλό ζε πίπα. Η έξεπλα δείρλεη όηη νη αζζέλεηεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαπλό ζθνηώλνπλ ζρεδόλ 13 500 αλζξώπνπο ηελ εκέξα, ζε 
παγθόζκην επίπεδν. Πξνβιέπεηαη όηη, κέρξη ην 2020, νη αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ θαπλό ζα πξνμελνύλ ην 12% ησλ ζαλάησλ παγθνζκίσο.  

Ο θαπλόο πεξηέρεη πνιιέο βιαβεξέο νπζίεο. Οη πην βιαβεξέο νπζίεο είλαη ε πίζζα, ε 
ληθνηίλε θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 

Δξώηεζε 1 

Ο θαπλόο εηζπλέεηαη ζηνπο πλεύκνλεο. Η πίζζα από ηνλ θαπλό ελαπνηίζεηαη ζηνπο 
πλεύκνλεο θαη απηό εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Πνηα από ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θάλνπλ νη πλεύκνλεο; 

Α Τξνθνδνηνύλ κε νμπγνλσκέλν αίκα όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ζνπ. 
Β Μεηαθέξνπλ ζην αίκα ζνπ νμπγόλν από ηνλ αέξα πνπ αλαπλέεηο. 
Γ Καζαξίδνπλ ην αίκα ζνπ κεηώλνληαο ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζην κεδέλ.  
Γ Μεηαηξέπνπλ ηα κόξηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε κόξηα νμπγόλνπ. 
 
 

Δξώηεζε 2 

Τν θάπληζκα απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ησλ πλεπκόλσλ θαη κεξηθώλ 
άιισλ αζζελεηώλ. 

Απμάλεη ην θάπληζκα ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ησλ παξαθάησ αζζελεηώλ; Να 
θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε πεξίπησζε. 

Απμάλεη ην θάπληζκα ηνλ θίλδπλν λα πξνζβιεζείο από ηελ 
αζζέλεηα απηή; 

Ναη ή Όρη; 

Βξνγρίηηδα Ναη / Όρη 

HIV/AIDS Ναη / Όρη 

Αλεκνβινγηά Ναη / Όρη 
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Δξώηεζε 3 

Μεξηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ απηνθόιιεηα ληθνηίλεο γηα λα βνεζεζνύλ λα 
θόςνπλ ην θάπληζκα. Τα απηνθόιιεηα πξνζθνιιώληαη ζηελ επηδεξκίδα θαη 
απειεπζεξώλνπλ ληθνηίλε ζην αίκα. Απηό ηνπο κεηξηάδεη ηελ επηζπκία γηα θαπλό θαη 
ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο, όηαλ έρνπλ ζηακαηήζεη ην θάπληζκα. 

Γηα λα κειεηεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απηνθόιιεησλ ληθνηίλεο, επηιέγεηαη 
ηπραία κηα νκάδα 100 θαπληζηώλ πνπ ζέινπλ λα θόςνπλ ην θάπληζκα. Η 
ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο κειεηάηαη γηα έμη κήλεο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
απηνθόιιεησλ ληθνηίλεο κεηξηέηαη κε βάζε ησλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο πνπ 
δελ έρνπλ μαλαξρίζεη ην θάπληζκα ζην ηέινο ηεο κειέηεο.  

Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ην θαιύηεξν πεηξακαηηθό ζρέδην; 

Α Όια ηα άηνκα ζηελ νκάδα θνξνύλ ηα απηνθόιιεηα . 
Β Όινη θνξνύλ απηνθόιιεηα εθηόο από έλα άηνκν πνπ πξνζπαζεί λα θόςεη ην 

θάπληζκα ρσξίο απηά. 
Γ Τα άηνκα επηιέγνπλ εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή όρη απηνθόιιεηα, γηα λα 

βνεζεζνύλ λα θόςνπλ ην θάπληζκα. 
Γ Δπηιέγνληαη ηπραία ηα κηζά άηνκα, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνθόιιεηα, θαη ηα 

άιια κηζά δελ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 
 

Δξώηεζε 4  

Πνηθίιεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πείζνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα θόςνπλ ην 
θάπληζκα. 

Βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία νη παξαθάησ ηξόπνη πνπ αθνξνύλ ηελ αληηκεηώπηζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε πεξίπησζε. 

Βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία απηή ε κέζνδνο κείωζεο ηνπ 
θαπλίζκαηνο; Ναη ή Όρη; 

Η αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηζηγάξσλ. Ναη / Όρη 

Η παξαγσγή απηνθόιιεησλ ληθνηίλεο πνπ βνεζνύλ ηνπο 
αλζξώπνπο λα θόςνπλ ην ηζηγάξν. 

Ναη / Όρη 

Η απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο. Ναη / Όρη 
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Δξώηεζε 5 (Καηαγραθή ζηάζης)  

Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο; 

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά. 

 
Ενδιαφέρομαι 

πολύ 

Ενδιαφέρομαι 

μέτρια 

Ενδιαφέρομαι 

λίγο 

Δεν 

ενδιαφέρομαι 

καθόλου 

Να γνωρίζεις πώς η πίζζα ηοσ 

καπνού μειώνει ηην 

αποδοηικόηηηα ηων πνεσμόνων. 
1 2 3 4 

Να καηανοήζεις γιαηί η 

νικοηίνη προκαλεί εθιζμό. 1 2 3 4 

Να μάθεις πώς ο οργανιζμός 

επανέρτεηαι ζηην προηγούμενη 

καηάζηαζή ηοσ μεηά ηο 

ζηαμάηημα ηοσ καπνίζμαηος. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 233- 234), 
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). 
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ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Μεηαθέξνπλ ζην αίκα ζνπ νμπγόλν από ηνλ αέξα πνπ αλαπλέεηο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Ναη, Όρη, Όρη, κε απηήλ ηε ζεηξά. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Δπηιέγνληαη ηπραία ηα κηζά άηνκα, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
απηνθόιιεηα, θαη ηα άιια κηζά δελ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Όρη, 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. 281 -282), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


