ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Να διαβάζεις ηο απόζπαζμα εθημερίδας ποσ ακολοσθεί.

ΟΛΛΑΝΓΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Ω ΚΑΤΙΜΗ ΤΛΗ
Η ζόκπα ηνπ Άνπθε Φεξβέξληα πεξηέρεη κεξηθά θνύηζνπξα πνπ ζηγνθαίλε. Από κηα
ράξηηλε ζαθνύια θνληά ζηε ζόκπα παίξλεη κηα ρνύθηα θαιακπόθη θαη ην ξίρλεη πάλσ
ζηε ρόβνιε. Ακέζσο ε θσηηά θνπληώλεη. «Κνίηαμε εδώ», ιέεη ν Φεξβέξληα, «ην
παξάζπξν ηεο ζόκπαο κέλεη θαζαξό θαη δηάθαλν, ε θαύζε είλαη ηέιεηα». Ο
Φεξβέξληα αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ην θαιακπόθη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη
σο θαύζηκε ύιε θαη σο δσνηξνθή. Καηά ηε γλώκε ηνπ, απηό είλαη ην κέιινλ. Καη αλ
πεηύρεη ην ζθνπό ηνπ, ζα είλαη ην κέιινλ.
Ο Φεξβέξληα εμεγεί όηη ην θαιακπόθη, σο δσνηξνθή, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη
έλα είδνο θαύζηκεο ύιεο. Οη αγειάδεο ηξώλε θαιακπόθη γηα λα πάξνπλ ελέξγεηα.
Αιιά, ν Φεξβέξληα εμεγεί, όηη ε πώιεζε ηνπ θαιακπνθηνύ σο θαύζηκε ύιε αληί δσνηξνθή κπνξεί λα είλαη πην επηθεξδήο γηα ηνπο αγξόηεο.
Ο Φεξβέξληα είλαη ζίγνπξνο όηη καθξνπξόζεζκα ην θαιακπόθη ζα ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο σο θαύζηκε ύιε. Φαληάδεηαη αθόκα θαη ηε δηαδηθαζία: ζέξηζκα, απνζήθεπζε,
ζηέγλσκα θαη ζπζθεπαζία ζε ζάθνπο. Ο Φεξβέξληα εξεπλά απηήλ ηελ επνρή θαηά
πόζν νιόθιεξν ην θπηό ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκε ύιε, αιιά απηή
ε έξεπλα δελ έρεη αθόκε νινθιεξσζεί.
Απηό πνπ ν Φεξβέξληα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππόςε είλαη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζεσξείηαη σο ε βαζηθή αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ. Λέγεηαη όηη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ επζύλεηαη γηα ηελ αύμεζε
ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο γεο.
Πάλησο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Φεξβέξληα, δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα κε ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Αληίζεηα, ηζρπξίδεηαη όηη ηα θπηά ην απνξξνθνύλ θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε νμπγόλν γηα ηνπο αλζξώπνπο.
Όκσο, ηα ζρέδηα ηνπ Φεξβέξληα είλαη πηζαλό λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζρέδηα
ηεο θπβέξλεζεο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζπαζεί λα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ο Φεξβέξληα ιέεη: «ππάξρνπλ πνιινί επηζηήκνλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ είλαη ε θύξηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ».
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Δρώηηζη 1
Ο Φεξβέξληα ζπγθξίλεη ην θαιακπόθη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαύζηκε ύιε κε ην
θαιακπόθη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηξνθή.
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε πξώηε ζηήιε πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν δηεξγαζηώλ
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα, όηαλ θαίγεηαη ην θαιακπόθη σο θαύζηκε ύιε.
Παξνπζηάδνληαη επίζεο νη δηεξγαζίεο απηέο θαη όηαλ ην θαιακπόθη ιεηηνπξγεί σο
θαύζηκε ύιε ζην ζώκα ησλ δώσλ; Κπθιώζεηε ην Ναη ή Όρη γηα ην θαζέλα.
Όηαν ηο καλαμπόκι καίγεηαι
ζηη ζόμπα:

Παροσζιάζονηαι επίζης οι διεργαζίες ασηές,
όηαν ηο καλαμπόκι λειηοσργεί ως καύζιμη ύλη
ζηο ζώμα ηων ζώων;

Καηαλαιώλεηαη νμπγόλν.

Ναη / Όρη

Σρεκαηίδεηαη δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα.

Ναη / Όρη

Παξάγεηαη ζεξκόηεηα.

Ναη / Όρη

Δρώηηζη 2
Σην άξζξν πεξηγξάθεηαη κηα ρεκηθή κεηαηξνπή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα: «θπηά
θαη δέλδξα ην απνξξνθνύλ θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε νμπγόλν ....».
Δκπιέθνληαη πεξηζζόηεξεο νπζίεο από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην νμπγόλν ζηε
κεηαηξνπή απηή. Η κεηαηξνπή απηή κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν.
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + λεξό

νμπγόλν +

Να γξάςεηο ζην θνπηί ην όλνκα ηεο νπζίαο πνπ ιείπεη.
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Δρώηηζη 3
Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ ν θ. Αλησλίνπ αλαθέξεηαη ζε επηζηήκνλεο, νη νπνίνη
«ππνζηεξίδνπλ όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ είλαη ε θύξηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ».
Έλαο καζεηήο βξίζθεη έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα
έξεπλαο ζύκθσλα κε ηα νπνία ηέζζεξα ζεκαληηθά αέξηα πξνθαινύλ ην θαηλόκελν
ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Σπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά κόξην αεξίνπ
Γηνμείδην ηνπ
άλζξαθα

Μεζάλην

Ομείδην ηνπ
αδώηνπ

Χισξνθζνξάλζξαθαο

1

30

160

17 000

Από απηόλ ηνλ πίλαθα ν καζεηήο ζπκπεξαίλεη όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ είλαη
ε θύξηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πάλησο ην ζπκπέξαζκά ηνπ είλαη
πξόσξν. Πξέπεη λα ζπλδπάζεη ηα δεδνκέλα ζηνλ πίλαθα κε άιια δεδνκέλα, γηα λα
κπνξέζεη λα ζπκπεξάλεη θαηά πόζν ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ε θύξηα αηηία ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή όρη.
Πνηα άιια δεδνκέλα ρξεηάδεηαη λα ζπιιέμεη ν καζεηήο;
Α Γεδνκέλα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ηεζζάξσλ αεξίσλ.
Β Γεδνκέλα γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ ηεζζάξσλ αεξίσλ από ηα θπηά.
Γ Γεδνκέλα γηα ην κέγεζνο θαζελόο από ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο κνξίσλ.
Γ Γεδνκέλα γηα ηελ πνζόηεηα θαζελόο από ηα ηέζζεξα αέξηα ζηελ αηκόζθαηξα.

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.220-221),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (πηινηηθή έξεπλα).
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Ναη, Ναη, Ναη.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΣΗΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Έλα από ηα παξαθάησ νλόκαηα: γιπθόδε, πδξνγνλάλζξαθαο (εο),
δάραξε, ζαθραξίηεο (ηεο) ή άκπιν.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΣΗΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Γεδνκέλα γηα ηελ πνζόηεηα θαζελόο από ηα ηέζζεξα αέξηα ζηελ
αηκόζθαηξα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 276-277),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωζη 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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