ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ
Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
Σήκερα,
ποσ
ηο
βόρεηο
εκηζθαίρηο
γηορηάδεη
ηελ
κεγαιύηερε εκέρα ηοσ τρόλοσ,
οη Ασζηραιοί περλούλ ηελ
κηθρόηερε κέρα ηοσς.

αλακέλεηαη λα είλαη ε 22ε
Γεθεκβρίοσ, οπόηε ο Ήιηος ζα
αλαηείιεη ζηης 5:55 π.κ. θαη ζα
δύζεη ζηης 8:42 κ.κ. δίλοληας
θως επί 14 ώρες θαη 47 ιεπηά.

Σηε
Μειβούρλε*
ηες
Ασζηραιίας, ο Ήιηος ζα
αλαηείιεη ζηης 7:36 π.κ. θαη ζα
δύζεη ζηης 5:08 κ.κ., δίλοληας
θως επί ελλέα ώρες θαη 32
ιεπηά.

Ο Πρόεδρος ηες Αζηρολοκηθής
Δηαηρίας θ. Περηθιής Βιάτος
είπε όηη ηο θαηλόκελο ηες
αιιαγής ηωλ εποτώλ ζηο
βόρεηο θαη λόηηο εκηζθαίρηο
ζσλδέεηαη κε ηελ θιίζε ηες Γες
θαηά 23 κοίρες.

Σσγθρίλεηε ηε ζεκερηλή κέρα
κε ηε κεγαιύηερε ζε δηάρθεηα
κέρα ζηο λόηηο εκηζθαίρηο, ποσ

* Η Μειβούρλε είλαη κία πόιε ηες Ασζηραιίας κε γεωγραθηθό πιάηος περίποσ 38 ο λόηηα ηοσ
Ιζεκερηλού.
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Δρώτηση 1: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ
Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο εμεγεί ηελ ελαιιαγή εκέξαο θαη λύρηαο ζηε Γε;
Να θπθιώζεηο ηε ζσζηή απάληεζε.
Α
Β
Γ
Γ

Η Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο.
Ο Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηνπ.
Ο άμνλαο ηεο Γεο έρεη θιίζε.
Η Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ Ήιην.

Δρώτηση 2: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ
ηελ Δηθόλα θαίλνληαη αθηίλεο θσηόο από ηνλ Ήιην λα θσηίδνπλ ηε Γε.

Τπνζέζηε όηη είλαη ε κηθξόηεξε ζε δηάξθεηα κέξα ζηε Μειβνύξλε.
εκεηώζηε ζηελ Δηθόλα ηνλ άμνλα ηεο Γεο, ην βόξεην εκηζθαίξην, ην λόηην εκηζθαίξην
θαη ηνλ Ιζεκεξηλό. Γξάςηε όινπο ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ηεο απάληεζήο ζαο.

Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει.359-360), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σημείωζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000, 2003 (θπξίσο
έξεπλα).
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ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Α. Η Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο.
Μη Αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
εκείσζε: Σα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηε
βαζκνιόγεζε απηήο ηεο εξώηεζεο είλαη ηα εμήο:
1. Ο άμνλαο ηεο Γεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε θιίζε γσλίαο πξνο ηνλ Ήιην, κεηαμύ
10 θαη 45 ζρεηηθά κε ηελ θαηαθόξπθν, γηα λα βαζκνινγεζεί ε απάληεζε σο
ζσζηή. Να βαζηζηείηε ζην αθόινπζν ζρήκα:

Η απάληεζε δελ ζα βαζκνινγεζεί σο ζσζηή εάλ ν άμνλαο είλαη εθηόο ηνπ
δηαζηήκαηνο ησλ 10 θαη 45 ζρεηηθά κε ηελ θαηαθόξπθν.
2. Πξέπεη λα είλαη εκθαλείο θαη ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ βνξείνπ
θαη ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ ή ηνπιάρηζηνλ ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ ελόο από απηά.
3. Γηα λα βαζκνινγεζεί σο ζσζηό, ν Ιζεκεξηλόο ζρεδηάδεηαη κε θιίζε σο πξνο ηνλ
Ήιην ζε εύξνο κεηαμύ 10° θαη 45° πάλσ από ην νξηδόληην επίπεδν: Βιέπε ην
αθόινπζν ζρήκα:
Ο Ιζεκεξηλόο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί σο έιιεηςε ή σο επζεία γξακκή.
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Γελ ζεσξείηαη ζσζηή ε απάληεζε όηαλ ν Ιζεκεξηλόο είλαη εθηόο ηνπ εύξνπο 10 θαη
45 σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν.
Αποδεκηή απάνηηζη


ρήκα κε ηνλ Ιζεκεξηλό κε θιίζε γσλίαο σο πξνο ηνλ Ήιην,
κεηαμύ 10 θαη 45 θαη ν άμνλαο ηεο Γεο κε θιίζε σο πξνο ηνλ
Ήιην κεηαμύ 10 θαη 45 σο πξνο ηελ θαηαθόξπθν, θαη ην βόξεην
θαη ην λόηην εκηζθαίξην ζσζηά ραξαθηεξηζκέλα (ή κόλν ην έλα
ζσζηά ραξαθηεξηζκέλν, ην άιιν λα ππνλνείηαη).

Μερικώς Αποδεκηή απάνηηζη


Γσλία θιίζεο ηνπ άμνλα κεηαμύ 10 θαη 45, βόξεην θαη λόηην
εκηζθαίξην ζσζηά ραξαθηεξηζκέλα (ή έλα κόλν ζσζηά
ραξαθηεξηζκέλν, ην άιιν λα ππνλνείηαη), αιιά ε γσλία θιίζεο
ηνπ Ιζεκεξηλνύ δελ βξίζθεηαη κεηαμύ 10 θαη 45 ή ιείπεη ν
Ιζεκεξηλόο.
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Γσλία θιίζεο ηνπ Ιζεκεξηλνύ κεηαμύ 10 θαη 45, ην βόξεην θαη ην
λόηην εκηζθαίξην ζσζηά ραξαθηεξηζκέλα (ή έλα κόλν ζσζηά
ραξαθηεξηζκέλν, ην άιιν ππνλνείηαη), αιιά ε γσλία θιίζεο ηνπ
άμνλα δελ βξίζθεηαη κεηαμύ 10 θαη 45 ή ιείπεη ν άμνλαο.

Γ
σ
Γσλία θιίζεο ηνπ Ιζεκεξηλνύ κεηαμύ 10 θαη 45, θαη γσλία
θιίζεο ηνπ άμνλα κεηαμύ 10 θαη 45, αιιά ην βόξεην θαη ην λόηην
εκηζθαίξην δελ ραξαθηεξίδνληαη ζσζηά (ή έλα κόλν
ραξαθηεξηζκέλν ιάζνο, ην άιιν ππνλνείηαη ή ιείπνπλ θαη ηα
δύν.)

Μη Αποδεκηή απάνηηζη


Βόξεην θαη λόηην εκηζθαίξην ζσζηά ραξαθηεξηζκέλα (ή έλα κόλν
ζσζηά ραξαθηεξηζκέλν, ην άιιν ππνλνείηαη) είλαη ηα κόλα
ζσζηά ζηνηρεία ηεο απάληεζεο.



Γσλία θιίζεο ηνπ Ιζεκεξηλνύ κεηαμύ 10 θαη 45 είλαη ην κόλν
ζσζηό ζηνηρείν ηεο απάληεζεο.
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Γσλία θιίζεο ηνπ άμνλα κεηαμύ 10 θαη 45 είλαη ην κόλν ζσζηό
ζηνηρείν.



Καλέλα ζηνηρείν δελ είλαη ζσζηό ή άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών - PISA (ζει.423-427), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)
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