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Η MOTOΣΥΚΛΔΤΑ 

Σαο έηπρε πνηέ λα μππλήζεηε ην πξσί έρνληαο ηελ αίζζεζε όηη θάηη 
δελ πήγαηλε θαιά; 

Μηα ηέηνηα κέξα ήηαλ θη’απηή γηα κέλα. 

Αλαθάζεζα ζην θξεβάηη. 

Λίγν αξγόηεξα, άλνημα ηηο θνπξηίλεο. 

Ο θαηξόο ήηαλ ράιηα – έβξερε κε ην ηνπινύκη. 

Mεηά θνίηαμα θάησ ζηελ απιή. 

Μάιηζηα!  Νάηε εθεί – ε κνηνζπθιέηα. 

Σκπαξαιηαζκέλε όπσο θαη ρηεο βξάδπ. 

Καη ην πόδη κνπ άξρηδε λα πνλάεη. 

Να ανατπέξειρ στο κείμενο “Η Μοτοσςκλέτα” πιο πάνω για να απαντήσειρ στιρ 
επωτήσειρ πος ακολοςθούν. 

Δρώτηση 1: Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΔΤΑ 

Κάηη είρε ζπκβεί ζηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο ηελ πξνεγνύκελε λύρηα. Τη ήηαλ απηό; 

Α Η θαθνθαηξία είρε θαηαζηξέςεη ηελ κνηνζπθιέηα. 
Β Η θαθνθαηξία είρε εκπνδίζεη ηνλ ήξσα λα βγεη έμσ. 
Γ Ο ήξσαο είρε αγνξάζεη κηα θαηλνύξηα κνηνζπθιέηα. 
Γ Ο ήξσαο είρε έλα δπζηύρεκα κε ηε κνηνζπθιέηα. 

Δρώτηση 2: Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΔΤΑ 

Σηε γξακκή 8 ιέεη: “Μάιηζηα!” 

Γηαηί ην ιέεη απηό ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο; 

Α Ο ήξσαο θαηάθεξε θάηη δύζθνιν. 
Β Ο ήξσαο κόιηο θαηάιαβε όηη ε κέξα δελ ζα ήηαλ θαη ηόζν άζρεκε. 
Γ Ο ήξσαο ζπκήζεθε γηαηί ηνπ θαηλόηαλ όηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. 
Γ Ο ήξσαο ράξεθε πνπ είδε μαλά ηε κνηνζπθιέηα. 
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Δρώτηση 3: Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΔΤΑ 

“Μηα ηέηνηα κέξα ήηαλ θη’ απηή γηα κέλα.” 

Τη είδνπο κέξα απνδείρηεθε πσο ήηαλ απηή; 

Α Μηα θαιή κέξα. 
Β Μηα άζρεκε κέξα. 
Γ Μηα ζπλαξπαζηηθή κέξα. 
Γ Μηα βαξεηή κέξα. 

Δρώτηση 4: Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΔΤΑ 

Γηαηί ν ζπγγξαθέαο αξρίδεη ηελ ηζηνξία κε κηα εξώηεζε; 

Α Γηαηί ν ζπγγξαθέαο ζέιεη λα κάζεη ηελ απάληεζε. 
Β Γηα λα εκπιέμεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ ηζηνξία. 
Γ Γηαηί ε εξώηεζε είλαη δύζθνιε . 
Γ Γηα λα ππελζπκίζεη ζηνλ αλαγλώζηε όηη ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο είλαη ζπάληεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 200-202) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 
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Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΔΤΑ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Δρώτηση 1 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Ο ήξσαο είρε έλα δπζηύρεκα κε ηε κνηνζπθιέηα. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
Δρώτηση 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Ο ήξσαο ζπκήζεθε γηαηί ηνπ θαηλόηαλ όηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
Δρώτηση 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Μηα άζρεκε κέξα. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
Δρώτηση 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Γηα λα εκπιέμεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ ηζηνξία. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 200-202) από OECD, 2009, Paris: OECD.(πξνζαξκνγή) 
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


