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ΕΥΜΖ ΓΗΑ ΨΩΜΗ 

Γηα λα θηηάμεη δύκε γηα ςσκί έλαο κάγεηξαο, αλαθαηεύεη αιεύξη, λεξό, αιάηη θαη καγηά. 
Μεηά ηελ αλάκημε, ε δύκε ηνπνζεηείηαη ζε έλα δνρείν γηα αξθεηέο ώξεο, ώζηε λα 
αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο δύκσζεο. Καηά ηε δύκσζε, ζπκβαίλεη κηα ρεκηθή κεηαβνιή 
ζηε δύκε: ε καγηά (έλαο κνλνθύηηαξνο κύθεηαο) κεηαηξέπεη ην άκπιν θαη ηα ζάθραξα 
πνπ ππάξρνπλ ζην αιεύξη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη αιθνόιε. 

Δπώτηση 1 

Ζ δύκσζε πξνθαιεί θνύζθσκα ζηε δύκε. Γηαηί θνπζθώλεη ε δύκε; 

Α Ζ δύκε θνπζθώλεη επεηδή παξάγεηαη αιθνόιε ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε αέξην. 

Β Ζ δύκε θνπζθώλεη επεηδή κέζα ηεο αλαπαξάγεηαη  έλαο κνλνθύηηαξνο κύθεηαο. 

Γ Ζ δύκε θνπζθώλεη επεηδή παξάγεηαη έλα αέξην, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Γ Ζ δύκε θνπζθώλεη επεηδή ε δύκσζε κεηαηξέπεη ην λεξό ζε αηκό. 
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Δπώτηση 2 

Λίγεο ώξεο κεηά ηελ παξαζθεπή ηεο δύκεο, ν κάγεηξαο δπγίδεη ηε δύκε θαη παξαηεξεί 
όηη ε κάδα ηεο έρεη ειαηησζεί. 

Ζ κάδα ηεο δύκεο είλαη ε ίδηα ζηελ αξρή θαζελόο από ηα ηέζζεξα πεηξάκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Πνηα δύν πεηξάκαηα ζα έπξεπε λα ζπγθξίλεη ν κάγεηξαο, 
ώζηε λα ειέγμεη αλ ε καγηά είλαη ε αηηία γηα ηελ ειάηησζε ηεο κάδαο; 

 

 

Α Ο κάγεηξαο πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα πεηξάκαηα 1 θαη 2. 

Β Ο κάγεηξαο πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα πεηξάκαηα 1 θαη 3. 

Γ Ο κάγεηξαο πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα πεηξάκαηα 2 θαη 4. 

Γ Ο κάγεηξαο πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα πεηξάκαηα 3 θαη 4. 
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Δπώτηση 3 

Σηε δύκε, ε καγηά κεηαηξέπεη ην άκπιν θαη ηα ζάθραξα πνπ ππάξρνπλ ζην αιεύξη, 
κέζσ κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο, ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη αιθνόιε. 

Από πνύ πξνέξρνληαη ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα πνπ βξίζθνληαη ζην δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα θαη ζηελ αιθνόιε; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε κηα από ηηο 
παξαθάησ πηζαλέο εμεγήζεηο.  

Δίναι αςτή μια σωστή εξήγηση για την 
πποέλεςση των ατόμων τος άνθπακα;  

Ναι ή Όσι; 

Κάπνηα από ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα πξνέξρνληαη 
από ηα ζάθραξα.  

Ναη / Όρη 

Κάπνηα από ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα είλαη κέξε ησλ 
κνξίσλ ηνπ αιαηηνύ. 

Ναη / Όρη 

Κάπνηα από ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα πξνέξρνληαη 
από ην λεξό. 

Ναη / Όρη 

Δπώτηση 4 

Όηαλ ην θνπζθσκέλν (δπκσκέλν) ςσκί ηνπνζεηείηαη ζην θνύξλν γηα λα ςεζεί, 
δηαζηέιινληαη νη θπζαιίδεο ηνπ αεξίνπ θαη ησλ αηκώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε δύκε. 

Γηαηί ην αέξην θαη νη αηκνί δηαζηέιινληαη όηαλ ζεξκαίλνληαη; 

Α Τα κόξηά ηνπο γίλνληαη κεγαιύηεξα. 

Β Τα κόξηά ηνπο θηλνύληαη πην γξήγνξα. 

Γ Ο αξηζκόο ησλ κνξίσλ ηνπο απμάλεηαη.  

Γ Τα κόξηά ηνπο ζπγθξνύνληαη ιηγόηεξν ζπρλά. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 242- 244), 
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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ΕΥΜΖ ΓΗΑ ΨΩΜΗ 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 
ΔΡΩΣΗΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Ζ δύκε θνπζθώλεη επεηδή παξάγεηαη έλα αέξην, ην δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

  Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΣΗΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Ο κάγεηξαο πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα πεηξάκαηα 3 θαη 4. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
ΔΡΩΣΗΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

  Ναη, Όρη, Όρη, κε απηήλ ηε ζεηξά. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΣΗΗ 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Τα κόξηά ηνπο θηλνύληαη πην γξήγνξα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη  

Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
 
 

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 285- 286), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.  


