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ΟΕΟΝ 

Δηαβάζηε ην παξαθάησ απόζπαζκα άξζξνπ πνπ έρεη σο ζέκα ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. 

Η αηκόζθαηξα είλαη κία ηεξάζηηα απνζήθε αέξα πνπ απνηειεί κηα πνιύηηκε θπζηθή πεγή γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ ζηε Γε. Δπζηπρώο, νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε εζληθά / αηνκηθά ζπκθέξνληα, θαηαζηξέθνπλ απηήλ ηελ θνηλή θπζηθή πεγή, 

κεηώλνληαο θπξίσο ην επαίζζεην ζηξώκα όδνληνο πνπ ρξεζηκεύεη σο αζπίδα πξνθύιαμεο ηεο 

δσήο πάλσ ζηε Γε. 5 

Έλα κόξην όδνληνο απνηειείηαη από 3 άηνκα νμπγόλνπ, ελώ έλα κόξην νμπγόλνπ απνηειείηαη 

από 2 άηνκα νμπγόλνπ. Τα κόξηα ηνπ όδνληνο είλαη ζπαληόηαηα: ππάξρνπλ ιηγόηεξα από δέθα 

κόξηα όδνληνο αλά έλα εθαηνκκύξην κόξηα αέξα. Ωζηόζν, εδώ θαη έλα δηζεθαηνκκύξην 

ρξόληα πεξίπνπ, ε παξνπζία ηνπο ζηελ αηκόζθαηξα παίδεη δσηηθό ξόιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

δσήο πάλσ ζηε Γε. Τν όδνλ, αλάινγα κε ην ύςνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αηκόζθαηξα, κπνξεί 10 

είηε λα πξνζηαηέςεη ηε δσή ζηε Γε είηε λα ηελ θαηαζηξέςεη. Τν όδνλ πνπ ππάξρεη ζηελ 

ηξνπόζθαηξα (ζε ύςνο κέρξη 10 ρηιηόκεηξα πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο) είλαη «θαθό» 

όδνλ θαη κπνξεί λα βιάςεη ηνπο ηζηνύο ησλ πλεπκόλσλ θαη ησλ θπηώλ. Όκσο, ην 90% 

πεξίπνπ ηνπ όδνληνο βξίζθεηαη ζηελ ζηξαηόζθαηξα (κεηαμύ 10 θαη 40 ρηιηνκέηξσλ πάλσ από 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο) θαη είλαη ην «θαιό» όδνλ, ην νπνίν παίδεη έλαλ επεξγεηηθό ξόιν, 15 

απνξξνθώληαο ηελ επηθίλδπλε ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV-B) πνπ εθπέκπεηαη από ηνλ Ήιην. 

Οη άλζξσπνη, ρσξίο απηό ην επεξγεηηθό ζηξώκα όδνληνο, ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν  

εθηεζεηκέλνη ζε νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζηελ απμαλόκελε θαη επηθίλδπλε 

ππεξηώδε αθηηλνβνιία πνπ θζάλεη από ηνλ Ήιην. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πνζόηεηα ηνπ 

όδνληνο έρεη κεησζεί. Τν 1974 είρε δηαηππσζεί ε ππόζεζε όηη νη ρισξνθζνξάλζξαθεο  20 

(CFCs) επζύλνληαη γη’ απηή ηε κείσζε. Μέρξη ην 1987 όκσο, δελ έγηλε δπλαηό λα 

πηζηνπνηεζεί ε ελνρνπνίεζε ησλ CFCs κε επηζηεκνληθή αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο αηηίνπ – 

απνηειέζκαηνο. Ωζηόζν, ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1987, δηπισκάηεο απ’ όιν ηνλ θόζκν 

ζπλαληήζεθαλ ζην Μόληξεαι (Καλαδά) θαη ζπκθώλεζαλ λα ζέζνπλ απζηεξά όξηα ζηελ 

ρξήζε ησλ CFCs. 25 

 

 
Πεγή: Connect, UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter, 
απόζπαζκα από άξζξν πνπ ηηηινθνξείηαη “The Chemistry of Atmospheric policy”, Vol. XXII No. 2, 1997.
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Δπώηηζη 1: OZON  

Σην παξαπάλσ θείκελν δελ αλαθέξεηαη ηίπνηε γηα ην πώο παξάγεηαη ην όδνλ ζηελ 
αηκόζθαηξα. Δίλαη γεγνλόο όηη θαζεκεξηλά θάπνηα πνζόηεηα όδνληνο παξάγεηαη θαη 
θάπνηα πνζόηεηα ράλεηαη. Σηα ζθίηζα πνπ αθνινπζνύλ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο, κε 
ηνλ νπνίν παξάγεηαη ην όδνλ. 

 

Πεγή: Deilig erden Himme, Temahefte 1, Institute for Physics, University of Oslo, August 1997 

Φαληαζηείηε όηη έρεηε έλα ζείν πνπ πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη ζ’ απηά ηα 
ζθίηζα. Ο ίδηνο δελ έρεη δηδαρζεί θαζόινπ Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην ζρνιείν θαη δελ 
θαηαιαβαίλεη ηη ζέιεη λα πεη ν ζθηηζνγξάθνο. Ξέξεη όηη δελ ππάξρνπλ κηθξά 
αλζξσπάθηα ζηελ αηκόζθαηξα, αιιά αλαξσηηέηαη ηη παξηζηάλνπλ ηα αλζξσπάθηα ζηα 
ζθίηζα. Αλαξσηηέηαη ηη ζεκαίλνπλ απηά ηα πεξίεξγα ζύκβνια Ο, Ο2 θαη Ο3 θαη πνηα 
δηαδηθαζία παξηζηάλνπλ ηα ζθίηζα. Σαο δεηά λα ηνπ εμεγήζεηε ηα ζθίηζα. Υπνζέζηε 
όηη ν ζείνο ζαο μέξεη: 

 όηη κε Ο ζπκβνιίδεηαη ην νμπγόλν, 
 ηη είλαη ηα άηνκα θαη ηη είλαη ηα κόξηα. 

Γξάςηε κηα εμήγεζε ησλ ζθίηζσλ πνπ ζα ιέγαηε ζην ζείν ζαο. 

Σηελ εμήγεζή ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο ιέμεηο άηνκα θαη κόξηα κε ηνλ ηξόπν πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γξακκέο 6 θαη 7. 

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

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

Δπώηηζη 2: OZON  

Τν όδνλ παξάγεηαη επίζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Σ’ απηό νθείιεηαη ε ραξα-
θηεξηζηηθή κπξσδηά κεηά από κηα ηέηνηα θαηαηγίδα. Σηηο γξακκέο 12-15, ν ζπγγξαθέαο 
θάλεη κηα δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ «θαινύ όδνληνο» θαη ηνπ «θαθνύ όδνληνο». 

Σύκθσλα κε ην άξζξν, ην όδνλ πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο, είλαη 
«θαιό» ή «θαθό»; 

Δπηιέμηε ηελ απάληεζε θαη ηελ εμήγεζε πνπ πξνθύπηεη από ην θείκελν. 

 Καλό όζον ή κακό όζον; Δξήγηζη 

A Καθό Παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαθνθαηξίαο. 

B Καθό Παξάγεηαη ζηελ ηξνπόζθαηξα. 

Γ Καιό Παξάγεηαη ζε ύςνο από 0-10 km. 

Γ Καιό Μπξίδεη σξαία. 
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Δπώηηζη 3: OZON  

Σηηο ζεηξέο 17 έσο 19 αλαθέξεηαη: «Οη άλζξσπνη ρσξίο απηό ην επεξγεηηθό ζηξώκα 
όδνληνο, ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο πνπ 
νθείινληαη ζηελ απμαλόκελε θαη επηθίλδπλε ππεξηώδε αθηηλνβνιία πνπ θζάλεη ζηε Γε 
από ηνλ Ήιην». 

Να αλαθέξεηε κία από απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. 

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

Δπώηηζη 4: OZON  

Πξνο ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα δηεζλή ζπλάληεζε ζην 
Μόληξεαι. Σ’ απηήλ ηε ζπλάληεζε ηέζεθαλ πνιιέο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κείσζε 
ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ όδνληνο. Γύν από απηέο ηηο εξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 

Μπνξνύλ νη εξσηήζεηο απηέο λα απαληεζνύλ κε επηζηεκνληθό ηξόπν;  

Κπθιώζηε είηε ην Ναη είηε ην Όρη γηα θάζε κηα εξώηεζε. 

Δπώηηζη Απανηώνηαι με 
επιζηημονικό 

ηπόπο; 

Οη επηζηήκνλεο δελ είλαη εληειώο ζίγνπξνη γηα ηελ επίδξαζε 
ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ (CFCs) ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. 
Δίλαη απηό ιόγνο νη θπβεξλήζεηο λα κελ πάξνπλ κέηξα γηα 
ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ;  

Ναη / Όρη 

Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ CFCs ζηελ αηκόζθαηξα ην 
2002, αλ ζπλερηζηεί ε απειεπζέξσζή ηνπο ζηελ αηκόζθαηξα 
κε ην ζεκεξηλό ξπζκό;  

Ναη / Όρη 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει.353-356), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 

Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΟΕΟΝ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Γίλεη κηα απάληεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο δηεξγαζίεο πνπ 

αθνινπζνύλ: 
 Πξώηε δηεξγαζία: έλα κόξην νμπγόλνπ ή θάπνηα κόξηα νμπγόλνπ (ηα νπνία 

απνηεινύληαη από δύν άηνκα νμπγόλνπ) δηαζπώληαη ζε άηνκα ηνπ νμπγόλνπ 

(εηθόλα 1). 

 Δεύηεξε δηεξγαζία: ε δηάζπαζε (ησλ κνξίσλ ηνπ νμπγόλνπ) ιακβάλεη ρώξα 

θάησ από ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο (εηθόλα 1). 

 Τξίηε δηεξγαζία: ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ ελώλνληαη κε άιια κόξηα νμπγόλνπ 

κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηηζηνύλ κόξηα ηνπ όδνληνο (εηθόλεο 2 θαη 3). 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΠΑΝΩ ΣΙ ΣΡΔΙ ΓΙΔΡΓΑΙΔ 

Ππώηη διεπγαζία 

Η δηάζπαζε πξέπεη λα πεξηγξαθεί κε ηε ρξήζε ησλ ζσζηώλ όξσλ (γξακκέο 6-7)  

γηα ην Ο (άηνκν ή άηνκα) θαη ην Ο2 (κόξην ή κόξηα).  

 Εάλ ην Ο θαη / ή Ο2 πεξηγξάθνληαη κόλν σο «κηθξά ζσκαηίδηα» ή «κηθξά ζσκάηηα»  

λα βαζκνινγεζεί σο κε απνδεθηή απηή ε εθδνρή. 

Γεύηεπη διεπγαζία 

 Η επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηε δηάζπαζε ηνπ Ο2  

(ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κνξίσλ νμπγόλνπ). 

 Εάλ ζπλδεζεί ε επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ κε ην ζρεκαηηζκό ελόο κνξίνπ όδνληνο  

από έλα άηνκν νμπγόλνπ θαη από έλα κόξην νμπγόλνπ (εηθόλεο 2 θαη 3)  

λα βαζκνινγεζεί σο κε απνδεθηή  απηή ε δεύηεξε εθδνρή. 

 Σεκείσζε: Υπάξρεη ην ελδερόκελν, νη δηεξγαζίεο 1 θαη 2 λα δνζνύλ ζε κία θξάζε. 

Σπίηη διεπγαζία 

 Απηή ε δηεξγαζία βαζκνινγείηαη σο απνδεθηή εάλ ε απάληεζε πεξηιακβάλεη  

θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηελ έλσζε ελόο Ο θαη ελόο O2.  

Εάλ ν ζρεκαηηζκόο ηνπ O3 πεξηγξάθεηαη σο έλσζε (ηξηώλ κεκνλσκέλσλ) αηόκσλ Ο,  

απηή ε δηεξγαζία δελ παίξλεη βαζκό. 

 Εάλ ην O3 δελ πεξηγξάθεηαη σο έλα ή πεξηζζόηεξα κόξηα, αιιά όπσο γηα παξάδεηγκα  

«κηα νκάδα αηόκσλ», απηό κπνξεί λα γίλεη αλεθηό γηα ηελ ηξίηε δηεξγαζία. 

 

Παπαδείγμαηα αποδεκηών απανηήζεων 

 Όηαλ νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ ρηππνύλ ην κόξην ηνπ O2, ηα δύν άηνκα 

δηαρσξίδνληαη. Τα δύν άηνκα ηνπ Ο πξνζπαζνύλ λα ελσζνύλ κε άιια κόξηα 

ηνπ O2. Όηαλ ελσζνύλ O1 θαη O2, ζρεκαηίδνπλ ην O3, πνπ είλαη ην όδνλ. 

 Τν ζθίηζν δείρλεη ην ζρεκαηηζκό ηνπ όδνληνο. Όηαλ έλα κόξην νμπγόλνπ 

επεξεάδεηαη από ηνλ Ήιην, ηόηε δηαζπάηαη ζε δύν μερσξηζηά άηνκα. Απηά ηα 

μερσξηζηά άηνκα Ο, πεξηθέξνληαη γηα λα ζπλαληήζνπλ έλα κόξην κε ην νπνίν 

ζα ζπλδεζνύλ ζπλδένληαη κε ηα ππάξρνληα κόξηα ηνπ O2 θαη ζρεκαηίδνπλ έλα 

κόξην O3, θαζώο ηξία άηνκα είλαη ηώξα ζπλδεδεκέλα ην O3 ζρεκαηίδεη ην 

Όδνλ. 
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 Τα αλζξσπάθηα είλαη ην Ο, ή ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ. Όηαλ δύν άηνκα 

ελώλνληαη ζρεκαηίδνπλ O2 ή ηα κόξηα ηνπ νμπγόλνπ. Ο Ήιηνο έρεη ηελ 

ηδηόηεηα λα ην δηαζπά εθ λένπ ζε νμπγόλν. Τα άηνκα ηνπ O2 ελώλνληαη ηόηε κε 

έλα κόξην O2, ζρεκαηίδνληαο ην O3, πνπ είλαη ην Όδνλ. [Παξαηήξεζε: Απηή ε 

απάληεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζσζηή. Υπάξρεη κόλν έλα εθ παξαδξνκήο 

ιάζνο (“άηνκα O2”, ελώ έρεη αλαθέξεη “άηνκα νμπγόλνπ” πξηλ).] 

 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Σσζηέο είλαη κόλν ε πξώηε θαη ε δεύηεξε δηεξγαζία. Π.ρ.: 

 Ο Ήιηνο δηαζπά ηα κόξηα ηνπ νμπγόλνπ ζε απιά άηνκα. Τα άηνκα ελώλνληαη 

ζε νκάδεο. Σρεκαηίδνπλ νκάδεο από ηξία άηνκα ζπλδεδεκέλα. 

 Σσζηέο είλαη κόλν ε πξώηε θαη ε ηξίηε δηεξγαζία. Π.ρ.: 

 Τν θάζε αλζξσπάθη παξηζηάλεη έλα άηνκν νμπγόλνπ. Τν Ο ζεκαίλεη έλα άηνκν 

νμπγόλνπ, ην O2 έλα κόξην νμπγόλνπ θαη ην O3 κία νκάδα από άηνκα 

ελσκέλα κεηαμύ ηνπο. Η δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζθίηζα είλαη ν 

δηαρσξηζκόο ελόο δεύγνπο από άηνκα νμπγόλνπ (O2), κεηά ε έλσζε ηνπ 

θαζελόο από απηά κε δύν άιια δεύγε, ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ δύν νκάδεο ησλ 

3 (O3). 

 Τα κηθξά αλζξσπάθηα είλαη ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ . Τν O2 ζεκαίλεη ην κόξην 

νμπγόλνπ (όπσο ην δεπγάξη κε ηα αλζξσπάθηα πνπ θξαηηνύληαη από ηα ρέξηα) 

θαη O3 ζεκαίλεη ηξία άηνκα νμπγόλνπ. Τα δύν άηνκα ηνπ νμπγόλνπ από ην έλα 

δεύγνο δηαρσξίδνληαη θαη ην θαζέλα από απηά ζπλδέεηαη ζηα δύν άιια δεύγε. 

Δύν ζύλνια ηξηώλ αηόκσλ νμπγόλνπ (O3) ζρεκαηίδνληαη από απηά ηα ηξία 

αξρηθά δεύγε.  

 Μόλν ε δεύηεξε θαη ε ηξίηε δηεξγαζία είλαη ζσζηέο. Π.ρ.: 

 Τν νμπγόλν δηαζπάηαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σπάεη ζηα δύν. Τα δύν 

κέξε ελώλνληαη κε άιια «ζσκαηίδηα» νμπγόλνπ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην Όδνλ.  

 Πνιύ ζπρλά ζην θαζαξό νμπγόλν (O2) ην πεξηβάιινλ νμπγόλν βξίζθεηαη ζε 

δεύγε ησλ 2, ζπλεπώο ππάξρνπλ 3 δεύγε ησλ 2. Έλα από ηα δεύγε 

ζεξκαίλεηαη έληνλα ζπλεπώο δηαζπάηαη ζηα κέξε ηνπ ηα νπνία κεηαθηλνύληαη 

πξνο ην άιιν δεύγνο, ζρεκαηίδνληαο ην O3 αληί O2. [Παξαηήξεζε: Παξά ην 

γεγνλόο όηη «έλα δεύγνο ζεξκαίλεηαη έληνλα» δελ είλαη ζσζηή πεξηγξαθή γηα 

ηελ επίδξαζε ηνπ ειίνπ, κπνξεί ε δεύηεξε δηεξγαζία λα ζεσξεζεί ζσζηή.  

Η ηξίηε δηεξγαζία κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ζσζηή.] 

 Μόλν ε πξώηε δηεξγαζία είλαη ζσζηή. Π.ρ.: 

 Τα κόξηα ηνπ νμπγόλνπ δηαζπώληαη. Σρεκαηίδνπλ ηα άηνκα ηνπ Ο. Κάπνηεο 

θνξέο ππάξρνπλ θαη κόξηα όδνληνο. Τν ζηξώκα ηνπ όδνληνο παξακέλεη ην 

ίδην γηαηί λέα κόξηα ζπληίζεληαη θαη άιια πεζαίλνπλ. 

 Μόλν ε δεύηεξε δηεξγαζία είλαη ζσζηή. Π.ρ.: 

 Τν Ο αληηπξνζσπεύεη έλα κόξην νμπγόλνπ, O2 = νμπγόλν, O3 = όδνλ. 

Μεξηθέο θνξέο θαη ηα δύν κόξηα ηνπ νμπγόλνπ, πνπ ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο 

δηαρσξίδνληαη από ηνλ ήιην. Τα κόξηα πνπ έρνπλ απνκνλσζεί, ζπλδένληαη 

ζηε ζπλέρεηα κε έλα άιιν δεύγνο θαη ζρεκαηίδνπλ ην όδνλ (O3). 

 Μόλν ε ηξίηε δηεξγαζία είλαη ζσζηή. Π.ρ.: 

 Τα κόξηα ηνπ «Ο» (νμπγόλνπ) είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπλδεζνύλ κε O2 (2 x 

κόξηα νμπγόλνπ) γηα λα ζρεκαηίζνπλ O3 (3 x κόξηα νμπγόλνπ), ιόγσ ηεο 

ζεξκόηεηαο ηνπ Ήιηνπ. [Παξαηήξεζε: Τν κέξνο ηεο απάληεζεο πνπ 

ππνγξακκίδεηαη απνηειεί αλαθνξά ζηελ ηξίηε εθδνρή. Η αλαθνξά ζηε 

δεύηεξε δηεξγαζία δε ιακβάλεηαη ππόςε, γηαηί ν Ήιηνο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζην ζρεκαηηζκό ηνπ όδνληνο από ην O + O2· δξα κόλν ζην ζπάζηκν ηνπ 

δεζκνύ ζην O2.] 
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Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Κακηά από ηηο ηξεηο δηεξγαζίεο δελ είλαη ζσζηή. Π.ρ.: 

 Ο Ήιηνο (ππεξηώδεηο αθηίλεο) ππεξζεξκαίλεη ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο θαη 

ηαπηόρξνλα ην θαηαζηξέθεη. Απηά ηα κηθξά αλζξσπάθηα ζεκαίλνπλ ηα 

ζηξώκαηα ηνπ όδνληνο θαη θεύγνπλ καθξηά από ηνλ Ήιην, επεηδή είλαη πνιύ 

δεζηόο. [Παξαηήξεζε: Η απάληεζε απηή ζεσξείηαη κε απνδεθηή, παξά ηε 

κηθξή αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ.] 

 Ο Ήιηνο ππεξζεξκαίλεη ην όδνλ ζηηο πξώηεο πεξηπηώζεηο. Σηηο δεύηεξεο 

πεξηπηώζεηο απνκαθξύλνληαη θιαίγνληαο θαη ζηελ ηξίηε πεξίπησζε 

ζπξώρλνληαη ηα κελ πξνο ηα δε κε δάθξπα ζηα κάηηα. 

 Εληάμεη, ζείε Φέξκν, είλαη απιό. Τν «Ο» είλαη έλα ζσκαηίδην νμπγόλνπ, νη 

αξηζκνί δίπια από ην «Ο» θαλεξώλνπλ όηη ε πνζόηεηα ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο 

νκάδαο απμάλεη. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Καθό. Παξάγεηαη ζηελ ηξνπόζθαηξα. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε.  
 
 

ΔΡΩΣΗΗ 3 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Π.ρ.: 

 Καξθίλνο δέξκαηνο 

 Μειάλσκα 

 Μειόλσκα [Παξαηήξεζε: Απηή ε απάληεζε ζεσξείηαη ζσζηή, παξά ην 

αθνπζηηθό νξζνγξαθηθό ιάζνο.] 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζε άιιε εμεηδηθεπκέλε κνξθή θαξθίλνπ. Π.ρ.: 

 Καξθίλνο ηνπ πλεύκνλα 

Αλαθέξεηαη ζηνλ θαξθίλν, ρσξίο δηεπθξίληζε. 

 Καξθίλνο 

 

Άιιεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 
 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Όρη θαη Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά. 
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. 
 
Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει.415-420), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 


