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ΤΠΕΡΗΥΟ 
ε πολλέρ σώπερ, μποπούμε να πάποςμε εικόνερ ενόρ εμβπύος (αναπηςζζόμενος 
μυπού μέζα ζηην κοιλιά ηηρ μηηέπαρ ηος) με ηη σπήζη ςπεπήσυν 
(ςπεπησογπάθημα). Οι ςπέπησοι θευπούνηαι απόλςηα αζθαλείρ και για ηη μηηέπα 
και για ηο έμβπςο. 

Ο γιαηπόρ κπαηάει ηην κεθαλή ηος ςπεπησογπάθος και ηην κινεί καηά μήκορ ηηρ 
κοιλιάρ ηηρ μηηέπαρ. Σα κύμαηα ηυν ςπεπήσυν μεηαδίδονηαι μέζα ζηην κοιλιά και 
εκεί, ανακλώνηαι από ηην επιθάνεια ηος εμβπύος. Αςηά ηα ανακλώμενα κύμαηα 
ζςλλέγονηαι πάλι από ηην κεθαλή και μεηαθέπονηαι ζε ένα μησάνημα πος μποπεί να  
ηα μεηαηπέτει ζε εικόνα. 

Δρώηηζη 1 

Για να ζσημαηιζηεί μια εικόνα, ηο μησάνημα ηυν ςπεπήσυν ππέπει να ςπολογίζει ηην 
απόζηαζη ανάμεζα ζηο έμβπςο και ζηην κεθαλή. 

Σα κύμαηα ηυν ςπεπήσυν κινούνηαι μέζα ζηην κοιλιά με ηασύηηηα 1540  m/s. Ποια 
είναι η μέηπηζη πος ππέπει να κάνει ηο μησάνημα, ώζηε να ςπολογίζει ηην 
απόζηαζη; 

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

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

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

Δρώηηζη 2 

Μποπούμε επίζηρ να πάποςμε εικόνα ενόρ εμβπύος με ηη σπήζη ηυν ακηίνυν Υ. 
Όμυρ, οι γςναίκερ ππέπει να αποθεύγοςν ηιρ ακηινογπαθίερ ζηην πεπιοσή ηηρ 
κοιλιάρ, καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ ηοςρ. 

Γιαηί ππέπει μια γςναίκα καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ να αποθεύγει ηιρ 
ακηινογπαθίερ ζηην πεπιοσή ηηρ κοιλιάρ ηηρ; 

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

 .................................................................................................................................  
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Δρώηηζη 3 

Μποπούν ηα ςπεπησογπαθήμαηα πος κάνοςν οι έγκςερ γςναίκερ να δώζοςν 
απανηήζειρ ζηιρ παπακάηυ επυηήζειs; Να κςκλώζειρ ηο «Ναι» ή ηο «Όσι» για κάθε 
επώηηζη. 

Μπορεί ένα υπερηχογράθημα να δώζει απάνηηζη ζε αυηή 
ηην ερώηηζη; 

Ναι ή Όχι; 

Τπάπσοςν πεπιζζόηεπα από ένα μυπά; Ναι / Όσι 

Σι σπώμα έσοςν ηα μάηια ηος μυπού; Ναι / Όσι 

Έσει ηο μυπό ηη ζυζηή ανάπηςξη; Ναι / Όσι 

 

Δρώηηζη 4 (Καηαγραθή ζηάζης)  

Πόζο ενδιαθέπεζαι για ηιρ παπακάηυ πληποθοπίερ; 

Να ζημειώζεις Χ ζε ένα μόνο ηεηράγωνο ζε κάθε ζειρά. 

 
Ενδιαφέρομαι 

πολύ 

Ενδιαφέρομαι 

μέτρια 

Ενδιαφέρομαι 

λίγο 

Δεν 

ενδιαθέρομαι 

καθόλοσ 

Να καηανοήζεις με ποιο ηρόπο 

ο σπέρητος διαπερνά ηο ζώμα, 

τωρίς να ηοσ κάνει κακό. 

1 2 3 4 

Να μάθεις για ηις διαθορές 

ανάμεζα ζηις ακηίνες X και 

ηον σπέρητο. 

1 2 3 4 

Να γνωρίζεις και άλλες 

ιαηρικές τρήζεις ηοσ 

σπέρητοσ. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ. 236-237), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθπαζη θέμαηορ από ηο Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. 

Θέμα πος δόθηκε ζηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ για ηο Ππόγπαμμα PISA 2006 (πιλοηική έπεςνα). 
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ΤΠΕΡΗΥΟ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Απάληεζε όπσο: 

 Πξέπεη λα κεηξήζεη ην ρξόλν πνπ ρξεηάδνληαη ηα θύκαηα ησλ ππεξήρσλ γηα 
λα δηαλύζνπλ ηελ απόζηαζε από ηελ θεθαιή έσο ην ζώκα ηνπ εκβξύνπ θαη 
λα αλαθιαζηνύλ πίζσ. 

 Ο ρξόλνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ θύκαηνο. 

 Ο ρξόλνο. 

 Χξόλνο. Απόζηαζε =ηαρύηεηα/ρξόλνο. [Αλ θαη ν ηύπνο δελ είλαη ζσζηόο, ν 
καζεηήο έρεη ζσζηά αλαγλσξίζεη όηη ε κεηαβιεηή πνπ ιείπεη είλαη ν ρξόλνο] 

 Πξέπεη λα βξεη πόηε ν ππέξερνο ζπλαληά ην έκβξπν. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλερ απανηήζειρ. 
 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Απάληεζε όπσο:  
 Οη αθηίλεο Χ είλαη βιαβεξέο γηα ην έκβξπν. 

 Οη αθηίλεο Χ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα κεηάιιαμε κέζα ζην έκβξπν. 

 Οη αθηίλεο Χ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ γελεηηθέο αλσκαιίεο ζην έκβξπν. 

 Γηαηί ην έκβξπν κπνξεί λα δερζεί αθηηλνβνιία. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλερ απανηήζειρ, όπυρ: 
 Οη αθηίλεο X δε δείρλνπλ θαζαξή εηθόλα ηνπ εκβξύνπ. 

 Οη αθηίλεο Χ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία 

 Τν παηδί κπνξεί λα πάζεη ζύλδξνκν Down. 

 Η αθηηλνβνιία είλαη επηθίλδπλε. [Δελ αξθεί. Πξέπεη λα γίλεη ζαθήο αλαθνξά 
ζηε βιάβε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζην έκβξπν.] 

 Μπνξεί λα ηε δπζθνιέςνπλ λα θάλεη άιια παηδηά. [Απηόο είλαη ιόγνο γηα λα 
απνθεύγεηαη γεληθά ε ππεξέθζεζε ζε αθηίλεο Χ.] 

 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Ναι, Όσι, Ναι, με αςηήν ηη ζειπά. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άλλερ απανηήζειρ. 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ. 283-284), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθπαζη οδηγιών βαθμολόγηζηρ από ηο Κένηπο Εκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ. 


