
1 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 
 
Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο 
Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.Χ., θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ παγεηώλσλ. Γύξσ ζην 11.000 π.Χ. επαλεκ-
θαλίζηεθε. Σήκεξα, ε ζηάζκε ηεο είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν πνπ ήηαλ ην 1000 
κ.Χ. 

 

Σρήκα 1  
 

Τν Σρήκα 2 δείρλεη ηηο βξαρνγξαθίεο (αξραία ζρέδηα ή δσγξαθηέζ πνπ βξέζεθαλ 
ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπειαίσλ) ηεο Σαράξαο θαη ηελ εμέιημε ηεο παλίδαο. 

 

Σρήκα 2 

Πεγή: Copyright Bartholomew Ltd 1988. Αλαηύπσζε από ην The Times Atlas of Archaeology θαηόπηλ 
αδείαο ησλ Harper Collins Publishers. 
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Χξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο γηα ηε ιίκλε Τζαλη θαη 
απαληήζηε ζηηο εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ  

Πνην είλαη ην βάζνο ηεο Λίκλεο Τζαλη ζήκεξα; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

A. Γύν κέηξα πεξίπνπ. 
Β. Γεθαπέληε κέηξα πεξίπνπ. 
Γ. Πελήληα κέηξα πεξίπνπ. 
Γ. Έρεη εμαθαληζηεί ηειείσο. 
Δ. Γελ δίλεηαη ε πιεξνθνξία. 

Δρώτηση 2: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ  

Με πνηα ρξνλνινγία πεξίπνπ αξρίδεη ε  γξαθηθή παξάζηαζε ζην Σρήκα 1;  

 ...............................................................  .................................................................  

Δρώτηση 3: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ  

Γηαηί ν ζπγγξαθέαο επέιεμε λα αξρίδεη ε γξαθηθή παξάζηαζε κε ηε ρξνλνινγία πνπ 
επηιέμαηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε; 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 4: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ  

Τν Σρήκα 2 βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη: 

A. ηα δώα ηεο βξαρνγξαθίαο δνύζαλ ζηελ πεξηνρή ηελ επνρή πνπ ζρεδηάζηεθαλ. 
Β. νη θαιιηηέρλεο πνπ ζρεδίαζαλ ηα δώα ήηαλ πνιύ ηαιαληνύρνη. 
Γ. νη θαιιηηέρλεο πνπ ζρεδίαζαλ ηα δώα κπνξνύζαλ λα ηαμηδεύνπλ καθξηά. 
Γ. δελ έγηλε θακηά πξνζπάζεηα λα εμεκεξσζνύλ ηα δώα ηα νπνία απεηθνλίδνληαλ 

ζηε βξαρνγξαθία. 
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Δρώτηση 5: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ  

Γηα λα απαληήζεηε ζ’ απηή ηελ εξώηεζε, ρξεηάδεηαη λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο από 
ηα Σρήκαηα 1 θαη 2. 

Η εμαθάληζε ησλ ξηλόθεξσλ, ησλ ηππνπόηακσλ ή ησλ βηζόλσλ από ηηο 
βξαρνγξαθίεο ηεο Σαράξαο ζπλέβε: 

A. ζηελ αξρή ηεο πην πξόζθαηεο επνρήο ησλ παγεηώλσλ. 
Β. ζην κέζν ηεο πεξηόδνπ πνπ  ε Λίκλε Τζαλη ήηαλ ζην πςειόηεξν ζεκείν ηεο ζηάζκεο 

ηεο. 
Γ. κεηά ηε ζηαδηαθή ππνρώξεζε ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη πνπ δηήξθεζε γηα 

πεξηζζόηεξν από 1000 ρξόληα. 
Γ. ζηελ αξρή κηαο ζπλερνύο πεξηόδνπ μεξαζίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεκείωζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηωλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.43-46), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείωζε 2 .Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Δύν κέηξα πεξίπνπ 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 11.000 π.Χ. (ή θαηά πξνζέγγηζε κεηαμύ 10.500 θαη 12.000 ή άιιε 
έλδεημε, όπνπ θαίλεηαη όηη ν καζεηήο έβγαιε ζπκπεξάζκαηα από ηελ 
θιίκαθα).  
 11.000. 

 11.000 π.Χ. 

 10.500 π.Χ. 

 Ακέζωο πξηλ από ην 10.000 π.Χ. 

 Πεξίπνπ ην 12.000 π.Χ. 

 Πεξίπνπ ην 11.000 π.Χ. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο βέινπο ζην ζεκείν 
εθθίλεζεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Π.ρ. 
 10.000 π.Χ. [Απέηπρε λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα από ηελ θιίκαθα.] 

 20.000 π.Χ. 

 8.000 π.Χ. [Κνίηαμε ζε ιάζνο ζρήκα.] 

 11000 π.Χ 4.000 π.Χ [Να αγλνήζεηε ζβεζκέλε απάληεζε] 

 0 

 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη ηελ επαλεκθάληζε ηεο ιίκλεο. Σεκείσζε: ε απάληεζε κπνξεί 
λα ζεσξεζεί απνδεθηή  αθόκα θαη αλ ε πξνεγνύκελε απάληεζε είλαη 
ιαλζαζκέλε.  
 Η Λίκλε Τζαλη επαλεκθαλίζηεθε ην 11.000 π.Χ., αθνύ είρε εμαθαληζηεί 

ηειείωο γύξω ζην 20.000 π.Χ. 

 Η Λίκλε εμαθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο ηωλ παγεηώλωλ θαη 
επαλεκθαλίζηεθε πεξίπνπ εθείλε ηελ επνρή. 

 Επαλεκθαλίζηεθε ηόηε. 

 Γύξω ζην 11.000 π.Χ. επαλήιζε. 

 Μεηά ε ιίκλε επαλεκθαλίζηεθε, αθνύ είρε εμαθαληζζεί γηα 9.000 ρξόληα. 



5 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο.  
 Τόηε άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα δώα. 

 Τν 11.000 π.Χ. είλαη ε επνρή πνπ νη άλζξωπνη άξρηζαλ λα θάλνπλ 
βξαρνγξαθίεο. 

 Τν 11.000 π.Χ. ε ιίκλε εμαθαλίζηεθε (γηα πξώηε θνξά). 

 Γηαηί θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ε ιίκλε Τζαλη ήηαλ απνμεξακέλε 

 Γηαηί από εθεί αξρίδεη λα αλεβαίλεη ε θακπύιε ζηε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Α. Τα δώα ηεο βξαρνγξαθίαο δνύζαλ ζηελ πεξηνρή ηελ επνρή πνπ 
ζρεδηάζηεθαλ.  

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 5 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Μεηά ηε ζηαδηαθή ππνρώξεζε ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη πνπ 
δηήξθεζε γηα πεξηζζόηεξν από 1.000 ρξόληα.  

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείωζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηωλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.115-117), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 


