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ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕΑ 

Σα πεξηζζόηεξα κνληέξλα απηνθίλεηα είλαη εμνπιηζκέλα κε έλαλ θαηαιπηηθό 
κεηαηξνπέα πνπ θάλεη ηα θαπζαέξηα ηεο εμάηκηζεο ιηγόηεξν βιαβεξά γηα ηνλ 
άλζξωπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

Σν 90% πεξίπνπ ηωλ βιαβεξώλ αεξίωλ κεηαηξέπεηαη ζε ιηγόηεξα βιαβεξά αέξηα. 
Παξαθάηω βιέπνπκε θάπνηα από ηα αέξηα πνπ κπαίλνπλ ζηνλ θαηαιύηε θαη πώο 
βγαίλνπλ κεηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρώηηζη 1 

Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο πιεξνθνξίεο από ην παξαπάλω δηάγξακκα, γηα λα δώζεηο 
έλα παράδειγμα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ν θαηαιπηηθόο κεηαηξνπέαο θάλεη ηα 
θαπζαέξηα ηεο εμάηκηζεο ιηγόηεξν βιαβεξά. 

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

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

Αέρια ποσ μπαίνοσν Αέρια ποσ βγαίνοσν 

Άδωην N2 

Δηνμείδην ηνπ Άλζξαθα CO2 

Άδωην N2 

Δηνμείδην ηνπ Άλζξαθα CO2 

Νεξό (αηκόο) H2O Νεξό (αηκόο) H2O 

Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα CO 

Ομείδηα ηνπ Αδώηνπ  
NO, NO2 

Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα CO (10%) 

       Δηνμείδην ηνπ Άλζξαθα CO2 (90%) 

     Ομείδηα ηνπ Αδώηνπ NO, NO2 (10%) 

Άδωην N2 (90%) 

Καηαλσηικός μεηαηροπέας 
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Δρώηηζη 2 

Μέζα ζηνλ θαηαιπηηθό κεηαηξνπέα ηα αέξηα πθίζηαληαη κεηαβνιέο. Να εμεγήζεηο ηη 
ζπκβαίλεη όζνλ αθνξά ηα άηομα ΚΑΙ ηα μόρια. 

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

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

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

 

Δρώηηζη 3 

Να εμεηάζεηο ηα αέξηα πνπ εθιύνληαη από ηνλ θαηαιπηηθό κεηαηξνπέα. Πνην 
πξόβιεκα ζα πξέπεη λα ιύζνπλ νη κεραληθνί θαη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε 
ηνλ θαηαιπηηθό κεηαηξνπέα, ώζηε λα παξάγνληαη ιηγόηεξν βιαβεξά θαπζαέξηα; 

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

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

 

Δρώηηζη 4 (Καηαγραθή ζηάζης) 

Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάηω πιεξνθνξίεο; 

Να ζημειώζεις Χ ζε ένα μόνο ηεηράγωνο ζε κάθε ζειρά. 

 Ενδιαφέρομαι 

πολύ 

Ενδιαφέρομαι 

μέτρια 

Ενδιαφέρομαι 

λίγο 

Δεν 

ενδιαθέρομαι 

καθόλοσ 

Να γνωπίζειρ πώρ 

διαθοποποιούνηαι ηα καύζιμα 

ηων αςηοκινήηων ωρ ππορ ηιρ 

ποζόηηηερ ηων ηοξικών αεπίων 

πος παπάγοςν. 

1 2 3 4 

Να καηανοήζειρ καλύηεπα  ηι 

ζςμβαίνει μέζα ζε έναν 

καηαλςηικό μεηαηποπέα. 

1 2 3 4 

Να μάθειρ για ηα οσήμαηα πος 

δεν εκπέμποςν ηοξικά 

καςζαέπια. 

1 2 3 4 

 
 
 

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 248- 249), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ή ηωλ νμεηδίωλ 
ηνπ αδώηνπ ζε άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. 

 Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα γίλεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 Τα νμείδηα ηνπ αδώηνπ γίλνληαη άδωην. 

 Τν βιαβεξό κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ 
κεηαηξέπνληαη ζηα ιηγόηεξν βιαβεξά, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άδωην. 
 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο 
 Τα αέξηα γίλνληαη ιηγόηεξν βιαβεξά. 

 

 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Εθθξάδεηαη ε βαζηθή ηδέα, όηη ηα άηνκα αλαδηαηάζζνληαη, ώζηε λα 
ζρεκαηίζνπλ δηαθνξεηηθά κόξηα ρξεζηκνπνηώληαο και ηις δύο απηέο 
ιέμεηο. 

 Τα κόξηα δηαζπώληαη θαη ηα άηνκα ζπλδένληαη μαλά γηα λα ζρεκαηίζνπλ 
δηαθνξεηηθά κόξηα. 

 Τα άηνκα αλαδηαηάζζνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ δηαθνξεηηθά κόξηα. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Δίδεηαη κηα ζωζηή πεξηγξαθή, αιιά δεν ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζπγθεθξηκέλα και ηα άηνκα και ηα κόξηα. 
 Τα άηνκα αλαδηαηάζζνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ δηαθνξεηηθέο νπζίεο. 

 Τα κόξηα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε άιια κόξηα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη απηώλ πνπ δελ 
δειώλνπλ ηίπνηα παξαπάλω από απηά πνπ γξάθεη ην εηζαγωγηθό 
θείκελν. 
 Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γίλεηαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
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ΔΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Οη απνδεθηέο απαληήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηε κείωζε 
ηωλ βιαβεξώλ αεξίωλ (κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη νμείδηα ηνπ 
αδώηνπ) Ή κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηα 
αέξηα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αηκόζθαηξα. 
 Δε κεηαηξέπεηαη όιν ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 Δε γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή κεηαηξνπή ηωλ νμεηδίωλ ηνπ αδώηνπ ζε άδωην. 

 Να βειηηωζεί ην πνζνζηό ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαζώο θαη ην πνζνζηό ηωλ νμεηδίωλ ηνπ αδώηνπ πνπ 
κεηαηξέπεηαη ζε άδωην. 

 Τν παξαγόκελν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζα έπξεπε λα ζπγθξαηείηαη θαη λα 
κελ επηηξέπεηαη ε εηζξνή ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα. 

 Να γίλεηαη πιεξέζηεξε κεηαηξνπή ηωλ βιαβεξώλ αεξίωλ ζε ιηγόηεξν 
βιαβεξά. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 287- 289), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.  


