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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΔΙΛΙΩΝ 
Ο παξαθάηω πίλαθαο πεξηέρεη δύν δηαθνξεηηθέο ζπληαγέο γηα θαιιπληηθά πνπ 
κπνξνύκε εκείο νη ίδηνη λα παξαζθεπάζνπκε.  

Τν θξαγηόλ είλαη πην ζθιεξό από ην γπαιηζηηθό ρεηιηώλ, ην νπνίν είλαη καιαθό θαη 
θξεκώδεο. 

Γσαλιζηικό τειλιών 

Σσζηαηικά: 
5 g θαζηνξέιαην 
0.2 g θεξί κέιηζζαο  
0.2 g θεξί θνηληθηάο 
1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ρξωζηηθή νπζία 
1 ζηαγόλα αξωκαηηθό γηα ηξόθηκα 
 
Οδηγίες: 
Να δεζηάλεηο ην έιαην θαη ηα δύν είδε 
θεξηώλ ζε δνρείν βπζηζκέλν ζε λεξό  
κέρξη ην κίγκα λα γίλεη νκνηόκνξθν. 
Έπεηηα πξόζζεζε ηε ρξωζηηθή νπζία θαη 
ην αξωκαηηθό θαη αλάκεημέ ηα. 

Κραγιόν 

Σσζηαηικά: 
5 g θαζηνξέιαην  
1 g θεξί κέιηζζαο  
1 g θεξί θνηληθηάο  
1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ρξωζηηθή νπζία 
1 ζηαγόλα αξωκαηηθό γηα ηξόθηκα 
 
Οδηγίες: 
Να δεζηάλεηο ην έιαην θαη ηα δύν είδε 
θεξηώλ ζε δνρείν βπζηζκέλν ζε λεξό κέρξη 
ην κίγκα λα γίλεη νκνηόκνξθν. Έπεηηα 
πξόζζεζε ηε ρξωζηηθή νπζία θαη ην 
αξωκαηηθό θαη αλάκεημέ ηα. 

Δρώηηζη 1 

Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ γπαιηζηηθνύ ρεηιηώλ θαη ηνπ θξαγηόλ, ην έιαην αλακεηγλύεηαη 
κε ηα θεξηά. Έπεηηα πξνζηίζεληαη ε ρξωζηηθή νπζία θαη ην αξωκαηηθό. 

Τν θξαγηόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη από απηή ηε ζπληαγή είλαη ζθιεξό θαη δελ είλαη 
εύρξεζην. Πώο ζα άιιαδεο ηελ αλαινγία ηωλ πιηθώλ, γηα λα παξαζθεπάζεηο έλα πην 
καιαθό θξαγηόλ;   

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

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

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

Δρώηηζη 2 

Τα έιαηα θαη ηα θεξηά είλαη νπζίεο πνπ αλακεηγλύνληαη θαιά κεηαμύ ηνπο. Τα έιαηα δελ 
κπνξνύλ λα αλακηρζνύλ κε ην λεξό θαη ηα θεξηά δελ δηαιύνληαη ζην λεξό.  

Πνην από ηα παξαθάηω είλαη πηζαλόηεξν λα ζπκβεί, εάλ ξίμνπκε αξθεηό λεξό ζην 
κίγκα ηνπ θξαγηόλ, ηελ ώξα πνπ απηό δεζηαίλεηαη; 

Α  Παξάγεηαη έλα πην αθξάην θαη πην καιαθό κίγκα. 
Β  Τν κίγκα γίλεηαη πην ζπκπαγέο. 
Γ  Τν κίγκα δελ αιιάδεη ζρεδόλ θαζόινπ. 
Γ  Ληπαξνί ζβώινη ηνπ κίγκαηνο επηπιένπλ ζην λεξό. 
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Δρώηηζη 3 

Τα έιαηα θαη ηα θεξηά κπνξνύλ  λα αλακεηρζνύλ θαιά κε ην λεξό, όηαλ πξνζηίζεληαη 
ζ’ απηά νπζίεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη γαιαθηωκαηνπνηεηέο.   

Γηαηί ην ζαπνύλη θαη ην λεξό αθαηξνύλ ην θξαγηόλ; 

Α Τν λεξό πεξηέρεη έλα γαιαθηωκαηνπνηεηή πνπ επηηξέπεη ζην ζαπνύλη θαη ην 
θξαγηόλ λα αλακεηρζνύλ. 

Β Τν ζαπνύλη δξα ωο γαιαθηωκαηνπνηεηήο θαη επηηξέπεη ζην λεξό θαη ην θξαγηόλ 
λα αλακεηρζνύλ. 

Γ Οη γαιαθηωκαηνπνηεηέο ζην θξαγηόλ επηηξέπνπλ ζην ζαπνύλη θαη ην λεξό λα 
αλακεηρζνύλ. 

Γ Τν ζαπνύλη θαη ην θξαγηόλ ελώλνληαη  θαη ζρεκαηίδνπλ έλα γαιαθηωκαηνπνηεηή 
πνπ αλακεηγλύεηαη κε ην λεξό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 238-239), 

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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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΔΙΛΙΩΝ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ όηη ζα πξόζζεηεο ιηγόηεξν θεξί ΚΑΙ/Η 
πεξηζζόηεξν θαζηνξέιαην. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Ληπαξνί ζβώινη ηνπ κίγκαηνο επηπιένπλ ζην λεξό. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο.  

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

B. Τν ζαπνύλη δξα ωο γαιαθηωκαηνπνηεηήο θαη επηηξέπεη ζην λεξό θαη 
ζην θξαγηόλ λα αλακεηρζνύλ. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 284), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


