ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ
Δρώτηση 1
Ο Πέηξνο εξγάδεηαη γηα ηελ επηζθεπή ελόο παιηνύ ζπηηηνύ. Έρεη αθήζεη έλα κπνπθάιη
λεξό, ιίγα κεηαιιηθά θαξθηά θαη ιίγε μπιεία κέζα ζην ρώξν απνζθεπώλ ηνπ
απηνθηλήηνπ ηνπ. Αθνύ ην απηνθίλεην έκεηλε ζηνλ ήιην γηα ηξεηο ώξεο, ε ζεξκνθξαζία
ζην εζωηεξηθό ηνπ έθηαζε γύξω ζηνπο 40 ºC.
Ση ζπκβαίλεη ζηα αληηθείκελα κέζα ζην απηνθίλεην; Να θπθιώζεηο ην«Ναη» ή ην« Όρη»
γηα θάζε πξόηαζε.
Συμβαίνει αυτό στο αντικείμενo / στα αντικείμενα;

Ναι ή Όχι;

Όια έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.

Ναη / Όρη

Μεηά από ιίγε ώξα ην λεξό αξρίδεη λα βξάδεη.

Ναη / Όρη

Μεηά από ιίγε ώξα ηα κεηαιιηθά θαξθηά αξρίδνπλ λα
ππξαθηώλνληαη.

Ναη / Όρη

Δρώτηση 2
Ο Πέηξνο έρεη έλα θιηηδάλη κε δεζηό θαθέ, κε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 90º C, θαη έλα
θιηηδάλη κε θξύν κεηαιιηθό λεξό, κε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 5º C, γηα λα πίλεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα θιηηδάληα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ίδην πιηθό, έρνπλ ην
ίδην κέγεζνο θαη ε πνζόηεηα θάζε πνηνύ είλαη ε ίδηα. Ο Πέηξνο αθήλεη ηα θιηηδάληα ζε
έλα δωκάηην όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ 20ºC.
Πνηεο ζα είλαη νη πηζαλέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαθέ θαη ηνπ κεηαιιηθνύ λεξνύ κεηά από
10 ιεπηά;
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70º C θαη 10º C
90º C θαη 5º C
70º C θαη 25º C
20º C θαη 20º C
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Δρώτηση 3 (Καηαγραθή ζηάζης)
Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάηω πιεξνθνξίεο;

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

Να καηανοήζειρ πώρ ηο ζσήμα
ηος θλιηζανιού επηπεάζει ηην
ηασύηηηα με ηην οποία κπςώνει ο
καθέρ.
Να μάθειρ για ηιρ διάθοπερ
διαηάξειρ ηων αηόμων ζηο ξύλο,
ηο νεπό και ηο αηζάλι.
Να γνωπίζειρ γιαηί διαθοπεηικά
ζηεπεά ζώμαηα μεηαθέποςν ηη
θεπμόηηηα διαθοπεηικά.

Δεν
ενδιαφέρομαι
καθόλου
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Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 227), 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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ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή Απάνηηζη
Ναη, Όρη, Όρη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
A. 70º C θαη 10º C
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 279-280),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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