ΣΔΡΖΓΟΝΑ
Σα βαθηήξηα πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο πξνθαινύλ ηεξεδόλα. Ζ ηεξεδόλα
παξνπζηάζηεθε ζαλ πξόβιεκα από ην 1700, όηαλ ε δάραξε έγηλε πξνζηηή ζηνπο
αλζξώπνπο κε ηελ εμάπισζε ηεο βηνκεραλίαο πνπ επεμεξγαδόηαλ ην
δαραξνθάιακν.
ήκεξα, γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηελ ηεξεδόλα. Γηα παξάδεηγκα:


Σα βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ ηεξεδόλα ηξέθνληαη κε δάραξε.



Ζ δάραξε κεηαηξέπεηαη ζε νμύ.



Σν νμύ θαηαζηξέθεη ηελ επηθάλεηα ησλ δνληηώλ.



Σν βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ βνεζάεη ζηελ πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο.

δόληηα
1 – Εάραξε
2 – Ομύ
3 – Πέηξεο από ην ζκάιην ησλ
δνληηώλ
2
1
3

βαθηήξηα

Δρώηηζη 1
Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαθηεξίσλ ζηελ εμάπισζε ηεο ηεξεδόλαο;
A
B
Γ
Γ

Σα βαθηήξηα παξάγνπλ ζκάιην.
Σα βαθηήξηα παξάγνπλ δάραξε.
Σα βαθηήξηα παξάγνπλ πέηξεο.
Σα βαθηήξηα παξάγνπλ νμέα.
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Δρώηηζη 2

Μέζνο αξηζκόο δνληηώλ κε ηεξεδόλα
αλά άηνκν ζε δηάθνξεο ρώξεο

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηελ θαηαλάισζε δάραξεο θαη ηελ εκθάληζε
ηεξεδόλαο ζε δηάθνξεο ρώξεο. Κάζε ρώξα αληηπξνζσπεύεηαη από κία ηειεία ζην
δηάγξακκα.
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Μέζνο όξνο θαηαλάισζεο δάραξεο
(γξακκάξηα/άηνκν/εκέξα)

Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ππνζηεξίδεηαη από ηα δεδομένα ζηο
διάγραμμα;
A ε κεξηθέο ρώξεο, νη άλζξσπνη βνπξηζίδνπλ ηα δόληηα ηνπο ζπρλόηεξα από ό,ηη
ζε άιιεο ρώξεο.
Β Όζν πεξηζζόηεξε δάραξε θαηαλαιώλνπλ νη άλζξσπνη, ηόζν πην πηζαλό είλαη λα
εκθαλίζνπλ ηεξεδόλα.
Γ Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην πνζνζηό εκθάληζεο ηεξεδόλαο έρεη απμεζεί ζε πνιιέο
ρώξεο.
Γ Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε θαηαλάισζε δάραξεο έρεη απμεζεί ζε πνιιέο ρώξεο.
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Δρώηηζη 3
ε κηα ρώξα θαηαγξάθεηαη κεγάινο αξηζκόο δνληηώλ κε ηεξεδόλα αλά άηνκν.
Μπνξνύλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηεξεδόλα ζε απηήλ ηε ρώξα λα
απαληεζνύλ κέζσ επηζηεκνληθώλ πεηξακάησλ; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη»
γηα θάζε εξώηεζε.
Μπορεί αυηή η ερώηηζη ζχεηικά με ηην
ηερηδόνα να απανηηθεί μέζω
επιζηημονικών πειραμάηων;

Ναι ή Όχι?

Πνηα επίδξαζε ζηελ ηεξεδόλα ζα έρεη ε
πξνζζήθε θζνξίνπ ζην ηξερνύκελν λεξό;

Ναη / Όρη

Πόζν ζα πξέπεη λα ζηνηρίδεη ε επίζθεςε ζηνλ
νδνληίαηξν;

Ναη / Όρη

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

Να ζημειώζεις Χ ζε ένα μόνο ηεηράγωνο ζε κάθε ζειρά.
Δεν
Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι ενδιαθέρομαι
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλοσ

Να γλωρίδεης πώς θαίλοληαη
ζηο κηθροζθόπηο ηα βαθηήρηα
ηες ηερεδόλας.
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Να κάζεης γηα ηε δεκηοσργία
εκβοιίοσ ποσ ζα αποηρέπεη
ηελ ηερεδόλα.
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Να θαηαλοήζεης πώς οη ηροθές
τωρίς δάταρε κπορούλ λα
προθαιέζοσλ ηερεδόλα.
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Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 224-226)
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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ΣΔΡΖΓΟΝΑ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Σα βαθηήξηα παξάγνπλ νμέα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Β. Όζν πεξηζζόηεξε δάραξε θαηαλαιώλνπλ νη άλζξσπνη, ηόζν πην
πηζαλό είλαη λα εκθαλίζνπλ ηεξεδόλα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
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. 279), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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