ΔΞΔΛΙΞΗ
Τα πεξηζζόηεξα άινγα ζήκεξα είλαη ςειόιηγλα θαη κπνξνύλ λα ηξέρνπλ γξήγνξα.

Οη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαθαιύςεη απνιηζσκέλνπο ζθειεηνύο δώσλ, ηα νπνία είλαη
παξόκνηα κε ηα άινγα. Θεσξνύλ όηη είλαη νη πξόγνλνη ηνπ ζεκεξηλνύ αιόγνπ. Οη
επηζηήκνλεο επίζεο κπόξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία
έδεζαλ απηά ηα είδε πνπ απνιηζώζεθαλ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο κάο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηξία από απηά ηα απνιηζώκαηα θαη
γηα ην ζεκεξηλό άινγν.
Όνομα

ΥΡΑΚΟΘΗΡΙΟ

ΜΕΟΪΠΠΟ

ΜΕΡΟΪΙΠΠΟ

ΙΠΠΟ
(ζημεπινό άλογο)

ππιν 55 με 50

ππιν 39 με 31

ππιν 19 με 11

ππιν 2 εκαηομμύπια

Πεπίοδορ ύπαπξηρ εκαηομμύπια χπόνια εκαηομμύπια χπόνια εκαηομμύπια χπόνια χπόνια μέχπι ζήμεπα

κελεηόρ κνήμηρ
(με ηην ίδια
κλίμακα)

Δπώηηζη 1
Πνηεο πιεξνθνξίεο ηος πίνακα δείρλνπλ όηη ηα ζεκεξηλά άινγα πξνήιζαλ πηζαλόλ
από ηελ εμέιημε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ησλ ηξηώλ άιισλ εηδώλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζ’ απηόλ;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Δπώηηζη 2
Πνηεο επηπιένλ έξεπλεο κπνξνύλ λα δηεμαγάγνπλ νη επηζηήκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαθαιύςνπλ πώο εμειίρζεθαλ ηα άινγα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ;
Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε κία από απηέο ηηο πξνηάζεηο.
Θα βοηθούζε αςηή η έπεςνα, ώζηε να ανακαλςθθεί πώρ
εξελίσθηκαν ηα άλογα με ηην πάποδο ηος σπόνος;

Ναι ή Όσι;

Να ζπγθξίλεηο ηνλ αξηζκό ησλ αιόγσλ πνπ δνύζαλ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο.

Ναη / Όρη

Να ςάμεηο γηα ζθειεηνύο ησλ πξνγόλσλ ηνπ αιόγνπ πνπ έδεζαλ
πξηλ από 50 κε 40 εθαηνκκύξηα ρξόληα.

Ναη / Όρη

Δπώηηζη 3
Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηελ επηζηεκνληθή
ζεσξία ηεο εμέιημεο;
Α Η ζεσξία δελ κπνξεί λα γίλεη πηζηεπηή, δηόηη δελ είλαη δπλαηό λα δνύκε ηελ αιιαγή
ησλ εηδώλ.
Β Η ζεσξία ηεο εμέιημεο κπνξεί λα είλαη δπλαηή γηα ηα δώα, αιιά δελ κπνξεί λα
εθαξκνζζεί ζηνπο αλζξώπνπο.
Γ Η εμέιημε είλαη κηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ, βαζίδεηαη ζε πνιπάξηζκα ζηνηρεία.
Γ Η εμέιημε είλαη κηα ζεσξία πνπ έρεη απνδεηρζεί αιεζηλή κε επηζηεκνληθά πεηξάκαηα.

Δπώηηζη 4 (Καηαγραθή ζηάζης)
Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο;

Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.
Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι
πολύ
μέτρια
λίγο

Δεν
ενδιαφέρομαι
καθόλου

Να γνωπίσειρ πώρ μποπεί να
αναγνωπιστεί η ταςτότητα των
απολιθωμάτων.

1

2

3

4

Να μάθειρ πεπισσότεπα για το
πώρ αναπτύσθηκε η θεωπία
τηρ εξέλιξηρ.

1

2

3

4

Να κατανοήσειρ καλύτεπα την
εξέλιξη τος σημεπινού
αλόγος.

1

2

3

4

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 240-241),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 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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ΔΞΔΛΙΞΗ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Απάληεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηαδηαθή κεηαβνιή ηεο δνκήο ηνπ
ζθειεηνύ ηεο θλήκεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
 Οη ζθειεηνί ηεο θλήκεο κνηάδνπλ πνιύ αιιά ζηαδηαθά έρνπλ αιιάμεη,
 Τα δάθηπια ζπλελώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ από ηα 55 κέρξη ηα 2
εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ.
 Ο αξηζκόο ηωλ δαθηύιωλ κεηώζεθε

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα:

 Τα πόδηα άιιαμαλ [δελ είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλε]
 Ολνκάδνληαη Ίππνη.
 Οη γελεηηθέο κεηαιιάμεηο πξνθάιεζαλ ηηο κεηακνξθώζεηο [ζωζηή, αιιά δελ
απαληάεη ζηελ εξώηεζε].
 Τα θόθαια ηεο θλήκεο είλαη παξόκνηα [Πξέπεη λα αλαθέξεηαη ή λα ππνλνείηαη
ε ζηαδηαθή κεηαβνιή.]

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Όρη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Η εμέιημε είλαη κηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ, βαζίδεηαη ζε πνιπάξηζκα
ζηνηρεία.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 284-285),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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