ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ

Πεγή λεξνύ
(Γεμακελή ή ιίκλε)

Νεξό
βξύζεο

(1) ράξα

(2) Γεμακελή
θαζίδεζεο

(3) Φίιηξν

(4)
Πξνζζήθε
ριωξίνπ

(5) Έιεγρνο
πνηόηεηαο λεξνύ

Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί ηα ζπίηηα ηωλ
πόιεωλ γίλεηαη πόζηκν.

Δρώτηση 1
Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα πεγή πόζηκνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο. Σν λεξό πνπ
βξίζθεηαη ζην ππέδαθνο νλνκάδεηαη ππόγεην λεξό.
Να αηηηνινγήζεηο γηαηί ππάξρνπλ ιηγόηεξα βαθηήξηα θαη ξππνγόλα ζωκαηίδηα ζηα
ππόγεηα λεξά παξά ζηα επηθαλεηαθά λεξά, όπωο νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα.
................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................. ..
......................................................................................................................................
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Δρώτηση 2
Ο θαζαξηζκόο ηνπ λεξνύ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιά ζηάδηα,
πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Η δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ, όπωο θαίλεηαη
ζην ζρήκα, πεξηιακβάλεη 4 ζηάδηα (αξηζκεκέλα από 1-4). Καηά ην δεύηεξν ζηάδην, ην
λεξό ζπιιέγεηαη ζηε δεμακελή θαζίδεζεο.
Με ηη ηξόπν, ζε απηό ην ζηάδην, ην λεξό γίλεηαη θαζαξόηεξν;
A
Β
Γ
Γ

Σα βαθηήξηα πεζαίλνπλ ζην λεξό.
Ομπγόλν πξνζηίζεηαη ζην λεξό.
Σν ραιίθη θαη ε άκκνο θαηαθάζνληαη ζηνλ πάην.
Οη ηνμηθέο νπζίεο θαηαζηξέθνληαη.

Δρώτηση 3
Καηά ην ηέηαξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνύ, πξνζηίζεηαη ριώξην ζην λεξό.
Γηαηί πξνζηίζεηαη ριώξην ζην λεξό;
................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................. ..
......................................................................................................................................

Δρώτηση 4
Αο ππνζέζνπκε όηη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνύ ζην
δηπιηζηήξην αλαθαιύπηνπλ όηη ππάξρνπλ κεξηθά επηθίλδπλα βαθηήξηα ζην λεξό κεηά
ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνύ.
Ση πξέπεη λα θάλνπλ νη άλζξωπνη ζην ζπίηη πξηλ πηνπλ ην λεξό απηό;
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Δρώτηση 5
Μπνξεί ην κνιπζκέλν πόζηκν λεξό λα πξνθαιέζεη ηα παξαθάηω πξνβιήκαηα πγείαο;
Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε πεξίπηωζε.
Μπορεί το μολσσμένο πόσιμο νερό να
προκαλέσει τα παρακάτω προβλήματα σγείας;

Ναι ή Ότι;

Γηαβήηε

Ναη / Όρη

Γηάξξνηα

Ναη / Όρη

HIV / AIDS

Ναη / Όρη
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Δρώτηση 6 (Καηαγραθή ζηάζης)
Πόζν πνιύ ελδηαθέξεζαη λα απνθηήζεηο ηηο παξαθάηω πιεξνθνξίεο;

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

Να γνωπίζειρ πώρ ελέγσεηαι
ηο νεπό για βακηηπιακή
μόλςνζη.
Να μάθειρ πεπιζζόηεπα για ηη
σημική επεξεπγαζία ηων
αποθεμάηων νεπού.
Να μάθειρ ποιερ αππώζηιερ
μεηαδίδονηαι πίνονηαρ νεπό.
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Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 222-223),
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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ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ην ππόγεην λεξό θηιηξάξεηαη δηα
κέζνπ ηνπ εδάθνπο.
 Όηαλ πεξλά κέζα από ηελ άκκν θαη ηε ζθόλε, ην λεξό θαζαξίδεηαη.
 Έρεη θηιηξαξηζηεί θπζηθά.
 Επεηδή, όηαλ ην λεξό πεξλάεη κέζα από ην έδαθνο, ζηξαγγίδεηαη κέζα από
ηα βξάρηα θαη ηελ άκκν.

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ην ππόγεην λεξό εγθιωβίδεηαη θαη
ζπλεπώο πξνζηαηεύεηαη από πηζαλή ξύπαλζε ή όηη ε επηθάλεηα ηνπ
λεξνύ ξππαίλεηαη πην εύθνια.
 Τν ππόγεην λεξό βξίζθεηαη κέζα ζηε γε θαη, ωο εθ ηνύηνπ, ε ξύπαλζε ηνπ
αέξα δελ κπνξεί λα ην βξνκίζεη.
 Επεηδή ην ππόγεην λεξό δελ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα αιιά βξίζθεηαη θάηω
από θάηη.
 Οη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα κπνξεί λα ξππαλζνύλ από ηνλ αέξα θαη κπνξείο
λα θνιπκπήζεηο ζ’ απηά θαη νύηω θαζεμήο. Γη’ απηό δελ είλαη θαζαξά.
 Γηαηί νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα ξππαίλνληαη από αλζξώπνπο θαη δώα.

Άιιεο ζωζηέο απαληήζεηο.

 Τα ππόγεηα λεξά δελ πεξηέρνπλ αξθεηή ηξνθή γηα ηα βαθηήξηα, ώζηε απηά
λα επηδνύλ εθεί.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ηα ππόγεηα λεξά είλαη πνιύ θαζαξά.
(Η πιεξνθνξία έρεη ήδε δνζεί).
 Επεηδή έρεη ήδε θαζαξηζηεί.
 Επεηδή ππάξρνπλ απνξξίκκαηα ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα.
 Γηαηί ππάξρνπλ ιηγόηεξα βαθηήξηα.

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ
πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πξηλ από ην εηζαγωγηθό θείκελν.
 Επεηδή ηα ππόγεηα λεξά πεξλνύλ κέζα από έλα θίιηξν θαη πξνζηίζεηαη
ριώξην.
 Τα ππόγεηα λεξά πεξλνύλ κέζα από έλα θίιηξν πνπ ηα θαζαξίδεη ηειείωο.

Άιιεο απαληήζεηο.
 Γηαηί ζπλερώο θηλείηαη.
 Γηαηί δελ θηλείηαη θαη, ζπλεπώο, δελ κεηαθέξεη ιάζπε από ην βπζό.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Σν ραιίθη θαη ε άκκνο θαηαθάζνληαη ζηνλ πάην.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο
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ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνκάθξπλζε, ζηελ εμόληωζε θαη
ηελ θαηαζηξνθή ηωλ βαθηεξίωλ.
 Γηα λα ην ειεπζεξώζεη από ηα βαθηήξηα.
 Τν ριώξην ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα.
 Γηα λα ζθνηώζεη όια ηα θύθηα

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 4
Αποδεκηή απάνηηζη
Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βξάζηκν ηνπ λεξνύ.
 Να ην βξάδνπκε.

Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο κεζόδνπο θαζαξηζκνύ πνπ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε αζθάιεηα ζην ζπίηη.
 Να επεμεξγαζηείο ην λεξό κε ηακπιέηεο ριωξίνπ (π.ρ., ηακπιέηεο
θαζαξηζκνύ).
 Να ρξεζηκνπνηήζεηο έλα θίιηξν κε κηθξνύο πόξνπο.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε «επαγγεικαηηθέο» κεζόδνπο
θαζαξηζκνύ, νη νπνίεο είλαη αδύλαην λα γίλνπλ κε αζθάιεηα ζην ζπίηη.
 Να αλακείμεηο ην λεξό κε ριώξην ζε έλα θνπβά θαη κεηά λα ην πηεηο.
 Πεξηζζόηεξν ριώξην, ρεκηθέο νπζίεο θαη βηνινγηθέο ζπζθεπέο.
 Να απνζηάμεηο ην λεξό.

Άιιεο απαληήζεηο.

 Να ην θαζαξίζεηο πάιη.
 Να ρξεζηκνπνηήζεηο έλα θίιηξν ηνπ θαθέ
 Να αγνξάζεηο εκθηαιωκέλν λεξό κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκα ηνπ
θαζαξηζκνύ (Δελ απαληά ζηελ εξώηεζε πνπ ηνπ ηέζεθε)

ΔΡΩΤΗΣΗ 5
Αποδεκηή απάνηηζη
Καη νη ηξεηο απαληήζεηο ζωζηέο: Όρη, Ναη, Όρη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 277-279),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηωλ νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο.
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