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ΦΗΛΟΙ ΠΤΡΓΟΙ 
Σν άξζξν «Φεινί πύξγνη» δεκνζηεύηεθε ζε έλα Ννξβεγηθό πεξηνδηθό ην 2006. 
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MΔΣΡΑ 

σήμα 1 : Οι τηλοί πύπγοι τος κόσμος 

Σν ζρήκα 1 δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 30 νξόθνπο θαη πνπ έρνπλ ήδε θηηζηεί ή 
είλαη ππό θαηαζθεπή. Πεξηιακβάλνληαη όια ηα θηήξηα 
πνπ πξνηάζεθαλ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001. 

 
 

σήμα  2 : Μεπικοί από τοςρ πιο τηλούρ 
πύπγοςρ στον κόσμο 

Πξνβιέπεηαη όηη ν πύξγνο Μπνπξηδ ζην 
Νηνπκπάη , κε ηα 700 κέηξα ύςνο, ζα είλαη 
ν πην ςειόο πύξγνο ζηνλ θόζκν όηαλ 
νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ην 2008. 
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Να αλαηξέμεηο ζην άξζξν «Ψεινί πύξγνη» ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο γηα λα 
απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Δπώτηση 1: ΨΗΛΟΙ ΠΥΡΓΟΙ   

Σε ζηηγκή πνπ δεκνζηεύζεθε ην άξζξν, πνηνο ήηαλ, ζύκθσλα κε ην ζρήκα 2, ν πην 
ςειόο νινθιεξσκέλνο πύξγνο; 

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

Δπώτηση 2: ΨΗΛΟΙ ΠΥΡΓΟΙ  

Ση είδνπο πιεξνθνξίεο καο δίλεη ην ζρήκα 1; 

Α Μηα ζύγθξηζε ηνπ ύςνπο ησλ δηαθόξσλ θηεξίσλ. 
Β Σνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θηεξίσλ ζε δηάθνξεο πόιεηο. 
Γ Σνλ αξηζκό ησλ θηεξίσλ  πνπ μεπεξλνύλ έλα νξηζκέλν ύςνο ζε δηάθνξεο πόιεηο. 
Γ Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξρηηεθηνληθό ξπζκό θηεξίσλ ζε δηάθνξεο πόιεηο. 

Δπώτηση 3: ΨΗΛΟΙ ΠΥΡΓΟΙ  

Σν Ράληηζνλ SAS Πιάδα ζην Όζιν ηεο Ννξβεγίαο έρεη ύςνο κόλν 117 κέηξα. Γηαηί 
ζπκπεξηιακβάλεηαη  ζην ζρήκα 2;  

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

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

Δπώτηση 4: ΨΗΛΟΙ ΠΥΡΓΟΙ  

Να ππνζέζεηο όηη ζε είθνζη ρξόληα δεκνζηεύεηαη έλα λέν άξζξν γηα ηνπο ςεινύο 
πύξγνπο.  

Αθνινπζνύλ δύν ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην αξρηθό άξζξν. Να δείμεηο εάλ 
απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα έρνπλ αιιάμεη ή όρη ζε είθνζη ρξόληα, θπθιώλνληαο ην 
«Ναη» ή ην «Όρη» ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

τοισείο πος παποςσιάζεται στο άπθπο 
Νομίζειρ ότι θα έσει αλλάξει σε 

είκοσι σπόνια; 

Ο ηίηινο ηνπ ζρήκαηνο 2. Ναη/ Όρη 

Ο αξηζκόο ησλ πύξγσλ ζην ζρήκα 1. Ναη/ Όρη 

 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 203-207) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 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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ΦΗΛΟΙ ΠΤΡΓΟΙ 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 
Δπώτηση 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Ο Πύξγνο CN. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 Ο πύξγνο Μπνπξηδ.  

 
 
Δπώτηση 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Σνλ αξηζκό ησλ θηεξίσλ πνπ μεπεξλνύλ έλα νξηζκέλν ύςνο ζε 
δηάθνξεο πόιεηο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
Δπώτηση 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ην άξζξν πξνέξρεηαη από έλα Ννξβεγηθό 
πεξηνδηθό ή όηη νη αλαγλώζηεο είλαη κάιινλ Ννξβεγνί.  
 Πξνέξρεηαη από Ννξβεγηθό πεξηνδηθό. 

 Αθνύ είλαη γξακκέλν γηα Ννξβεγνύο, ηνπο δίλεη έλα κέηξν ζύγθξηζεο. 

 Γηα λα δείμεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ννξβεγίαο όηη δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ςειά 
θηήξηα ζηε Ννξβεγία ! 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεηαη ζην Ράληηζνλ SAS Πιάδα σο ζεκείν αλαθνξάο ή κέηξν 
ζύγθξηζεο, αιιά ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά ζηε Ννξβεγία.  
 Γηα ηε ζύγθξηζε.  

 Γηα λα ππάξρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο. 

 Γηα λα έρνπκε κηα ηδέα γηα ηελ θιίκαθα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε.  
 117 κέηξα,δελ είλαη θαη ιίγν. 

 Γηαηί είλαη έλαο από ηνπο πην ςεινύο πύξγνπο ζηνλ θόζκν. 

 Έρεη ηνπιάρηζηνλ 30 νξόθνπο. 

 Είλαη ν πην ςειόο πύξγνο ζηε Ννξβεγία. [Πνιύ αόξηζην– δελ ζπλδέεη κε ην θνηλό 
ζην νπνίν απεπζύλεηαη απηό ην θείκελν.] 
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 Γηαηί είλαη Ννξβεγηθό. [Πνιύ αόξηζην– δελ ζπλδέεη κε ην θνηλό ζην νπνίν 
απεπζύλεηαη απηό ην θείκελν.] 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
 Είλαη ν κόλνο πνπ είλαη μελνδνρείν. [Δίλαη αιήζεηα, αιιά δελ είλαη απηόο ν ιόγνο 

γηα ηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν.] 

 Είλαη ν κόλνο πνπ δελ έρεη κπηεξή άθξε.[Δίλαη αιήζεηα, αιιά δελ είλαη απηόο ν 
ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν.] 

 
 
Δπώτηση 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Καη νη δύν απαληήζεηο πξέπεη λα είλαη ζσζηέο. 
 
 

τοισείο πος παποςσιάζεται στο άπθπο 
Νομίζειρ ότι θα έσει αλλάξει σε 

είκοσι σπόνια; 

Ο ηίηινο ηνπ ζρήκαηνο 2. Ναη/ Όσι 

Ο αξηζκόο ησλ πύξγσλ ζην ζρήκα 1. Ναι/ Όρη 

 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει.203-207) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


