
 

 

 

 

 

 

ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑ   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ     

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΟΟΥΥ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ   
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1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Αστρονοµικές Παρατηρήσεις και Όργανα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Α. Να επιλέξεις την ή τις σωστές απαντήσεις:  
 

� Η θερµοκρασία, το µέγεθος, η χηµική σύσταση και η κίνηση ενός αστέρα ως 
προς τη Γη προσδιορίζονται: 

 α) Μόνο από τα δεδοµένα που προκύπτουν από την επεξεργασία και την 
ανάλυση της ακτινοβολίας που εκπέµπει. 

 β) Μόνο από τους νόµους της Φυσικής. 
 γ) Από τα δεδοµένα των αστρονοµικών παρατηρήσεων και τους νόµους της 

Φυσικής. 
 δ) Από τη µελέτη του φάσµατος της ακτινοβολίας Χ, που εκπέµπει. 
 ε) Από τη µελέτη της µεταβολής της εκπεµπόµενης από τον αστέρα φωτει-

νής ενέργειας σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
 

Β. Σηµείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες 
λανθασµένες: 

 Σωστό  Λάθος 
1. Τα σχήµατα των αστερισµών, που παρατηρούµε στον ου-
ρανό, µεταβάλλονται, αργά, µε την πάροδο του χρόνου. 

 
! ! 

2. Οι γωνιακές αποστάσεις των πλανητών ως προς τους 
απλανείς αστέρες, δεν µεταβάλλονται αισθητά κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. 

 
 

! ! 
(10 µονάδες) 
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ΘΕΜΑ  2ο 
 

Α. Ποια είναι η βασική πηγή των παρατηρησιακών δεδοµένων στην Αστρονο-
µία; Ποια είναι τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και ποια όργανα χρησι-
µοποιούνται, συνήθως, για τη διεξαγωγή κάθε σταδίου;  

(5 µονάδες) 
 
Β. Πώς αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που προκαλεί η ατµόσφαιρα στις 
αστρονοµικές παρατηρήσεις στις ορατές, καθώς και στις µη ορατές περιοχές 
του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος; 

(5 µονάδες) 
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2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το Ηλιακό Σύστηµα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Α.  
α) Συµπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις κατάλληλες λέξεις:  
 Έκλειψη Ηλίου έχουµε όταν η Σελήνη …………………………………… 

……………… . Τότε οι περιοχές µιας ζώνης της Γης, που έχει πλάτος 
……………… , σαρώνονται από τη σκιά και την παρασκιά της Σελήνης. Η 
έκλειψη θα είναι ……………… ανάλογα µε το αν η περιοχή σαρώνεται από 
τον κώνο της σκιάς ή την προέκτασή του. 

 

β) Σηµείωσε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες 
λανθασµένες:  

 Σωστό  Λάθος 
1. Οι κοµήτες όταν πλησιάζουν προς τον Ήλιο αποκτούν 
κόµη και ουρά, που αποτελούνται από ιόντα και σκόνη. 
Η κόµη και η ουρά δηµιουργούνται από την εξάχνωση 
του πυρήνα του κοµήτη. Η ουρά εκτείνεται αντίθετα από 
την κατεύθυνση του Ήλιου. 

 
 
 
 

! ! 
2. Τα µετέωρα είναι µικρά αντικείµενα που περιφέρονται 
γύρω από τον Ήλιο. Όταν πλησιάσουν κοντά στη Γη, έλ-
κονται απ� αυτήν και είναι δυνατόν να εισέλθουν στην 
ατµόσφαιρά της. 

 
 
 

! ! 
(5 µονάδες) 



 

 106

Β.  
α) Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά, που καταγράφονται στη δεξιά στήλη µε τα 
αντικείµενα ή φαινόµενα, που παρατηρούνται στο ηλιακό σύστηµα και περιέ-
χονται στην αριστερή στήλη 

 
α. Κοµήτης 
 
β. ∆ίιος πλανήτης 
 
γ. Ζωδιακό φως 
 
δ. ∆ορυφόρος 
 
ε. Μετεωρίτης 

 
στ. Μεσοπλανητική ύλη 

 
ζ. Αστεροειδής 
 
η. Μετέωρο 

 

Α. Κινείται σε ελλειπτική τροχιά. 
Β. Η πυκνότητά της ελαττώνεται όσο απο-

µακρυνόµαστε από τον Ήλιο. 
Γ. Ακολουθεί τον πλανήτη στην κίνησή του 
γύρω από τον Ήλιο. 

∆.  Μέρος του εξαχνώνεται όσο πλησιά-ζει 
στον Ήλιο. 

Ε. Εµφανίζονται στον ουρανό περιοδικά. 
ΣΤ. Είναι γνωστά ως «αστέρια που πέφτουν». 
Ζ. Κινούνται σε τροχιά που είναι ανάµεσα 
στον Άρη και στον ∆ία. 

Η. Σύµφωνα µε µια από τις επικρατούσες 
θεωρίες δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα µε 
τα υπόλοιπα µέλη του ηλιακού συστήµα-
τος και βρίσκονται σε τεράστιες απόστα-
σεις από τον Ήλιο. 

Θ. ∆ηµιουργούν τη λεγόµενη βροχή η οποία 
εµφανίζεται περιοδικά. 

Ι. Εµφανίζεται την άνοιξη λίγο µετά τη 
δύση του Ηλίου και το φθινόπωρο πριν 
από την ανατολή του Ηλίου. 

ΙΑ. Όταν είναι αρκετά µεγάλα κατά την 
πτώση τους στη Γη προκαλούν κρατήρες 

 

β) Να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις:   
 

 Η ερυθρά κηλίδα που παρατηρείται στον ∆ία είναι 
 α) Τεράστια συγκέντρωση µεθανίου 
 β) Τεράστια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 
 γ) Ένας γιγαντιαίος ανεµοστρόβιλος, που διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτος, 

στην ατµόσφαιρα του πλανήτη. 
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 δ) Ένας γιγαντιαίος ανεµοστρόβιλος που δηµιουργείται στην επιφάνεια του 
πλανήτη και κινείται προς την ατµόσφαιρά του. 

 ε) Ένας τεράστιος στρόβιλος των νεφών µοριακού υδρογόνου σε σχήµα 
έλλειψης που κινούνται µε φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και 
συµπληρώνει µια πλήρη περιστροφή σε 7 ηµέρες. 

(5 µονάδες) 
 
 
ΘΕΜΑ  2ο 
 

Α. Να αναπτύξεις σύντοµα ότι γνωρίζεις για τη µορφή και την κίνηση των 
κοµητών. Στη συνέχεια να απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

α) Ποιοι κοµήτες ονοµάζονται περιοδικοί; 

β) Πώς σχηµατίζεται η ουρά των κοµητών; 

γ) Γιατί η ουρά των κοµητών εκτείνεται αντίθετα από την κατεύθυνση του 
Ηλίου όσο πλησιάζουν σ' αυτόν; 

δ) Από πού έρχονται οι κοµήτες; Ποια θεωρία είναι επικρατέστερη σήµερα 
και τι διατείνεται; 

 
Β. Ποιο φαινόµενο ονοµάζουµε «σύγχρονη περιστροφή της Σελήνης»; Πώς 
ερµηνεύεται; 

(10 µονάδες) 
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3ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο Ήλιος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Α.  
α) Να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις: 
 Στον πυρήνα του Ήλιου, επικρατούν συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας 
τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η µετατροπή της ύλης σε ενέργεια, υπό τη 
µορφή ακτινοβολίας. Αυτό γίνεται: 
α) Με πυρηνική σχάση. 
β) Με πυρηνική σύντηξη. 
γ) Με χηµικές αντιδράσεις µεταξύ των στοιχείων που υπάρχουν στον 
πυρήνα. 

δ) Με όλους τους παραπάνω τρόπους. 
ε) Με άλλο µηχανισµό. 

 

β) Συµπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις κατάλληλες λέξεις:  
 Για να µπορέσει να πραγµατοποιητθέι στον πυρήνα του Ήλιου η µετατροπή 
της ύλης σε ενέργεια, απαιτούνται ειδικές φυσικές συνθήκες πολύ υψηλής  
…………………… και …………………… . Οι συνθήκες αυτές δηµιουρ-
γούν µια κατάσταση της ύλης, που είναι διαφορετική από αυτές που γνωρίζου-
µε στη Γη (τη στερεά, την υγρή και την αέρια. Η κατάσταση αυτή λέγεται 
……………… . Πρόκειται για ένα αέριο από ………………,  που κινούνται 
µε µεγάλες ταχύτητες και συµπεριφέρονται σαν ελεύθερα σωµατίδια. 

(3 µονάδες) 
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Β. Να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις: 
 Η φωτόσφαιρα αρχίζει αµέσως µετά τη ζώνη µεταφοράς του Ήλιου και πα-
ρουσιάζει κοκκώδη υφή. Οι φωτοσφαιρικοί κόκκοι: 
α) Σχηµατίζονται από το ανώτερο τµήµα των ανοδικών ρευµάτων µεταφο-
ράς ύλης της ζώνης µεταφοράς, που «αναβλύζουν στην επιφάνεια της 
φωτόσφαιρας. 

β) Εµφανίζονται µαζί µε τις ηλιακές κηλίδες, µόνον στις περιοχές δράσης 
του Ήλιου. 

γ) Έχουν µεγαλύτερη θερµοκρασία από τα υποκείµενα στρώµατα της ζώνης 
µεταφοράς. 

δ) Η θερµοκρασία τους είναι µικρότερη της θερµοκρασίας των ηλιακών 
κηλίδων. 

ε) Σχηµατίζονται από την κίνηση της ηλιακής ύλης σε περιοχές, όπου το µα-
γνητικό πεδίο του Ήλιου είναι, τοπικά, πολύ ισχυρό. 

(3 µονάδες) 
 

Γ. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο Ήλιος θα συνεχίσει να βρίσκεται στη σηµε-
ρινή του κατάσταση; Πότε θα αρχίσει να µεταβάλλεται η δοµή του; Σε πόσο 
χρόνο υπολογίζεται ότι θα συµβεί αυτό; 

(4 µονάδες) 
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ΘΕΜΑ  2ο 
 

Α. Γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε άµεσες παρατηρήσεις της ηλεκτροµαγνητι-
κής ακτινοβολίας που παράγεται στο εσωτερικό του Ήλιου; Ποια σωµατίδια, 
που προέρχονται από την περιοχή αυτή, µπορούµε να παρατηρήσουµε; Πού 
οφείλεται αυτή η δυνατότητα; Πώς διαµορφώνουµε απόψεις για τη δοµή του 
εσωτερικού του Ήλιου;  

(5 µονάδες) 
 
Β. Ποια είναι η µορφή του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολίας που 
εκπέµπει ο Ήλιος; Ποια είναι η σύσταση της σωµατιδιακής ακτινοβολίας του 
Ήλιου; 

(5 µονάδες) 
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4ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Οι Αστέρες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 

 

 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Α. Η ακριβής θέση ενός αστέρα σ� ένα διάγραµµα Hertzsprung � Russel 
προσδιορίζεται από τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά του: (Να επιλέξεις 
την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις). 
α) Το φασµατικό τύπο και το απόλυτο µέγεθός του. 
β) Το συνολικό ποσό της ενέργειας που ακτινοβολεί ανά µονάδα χρόνου και 
τη θερµοκρασία της επιφάνειάς του. 

γ) Την ηλικία του και το απόλυτο µέγεθός του. 
δ) Το συνολικό ποσό της ενέργειας που ακτινοβολεί ανά µονάδα χρόνου και 
τη λαµπρότητά του. 

ε) Τη µάζα και την ακτίνα του. 
Μονάδες 2 
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Β. Να αντιστοιχήσεις κάθε είδος αστέρα της αριστερής στήλης µε τα 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη δεξιά στήλη. 

 
α.  Αστέρας της Κύριας  
Ακολουθίας. 

Α. Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα 
του, προέρχεται, κυρίως από την 
πυρηνική καύση ηλίου ή άνθρακα. 

β. Λευκός νάνος. Β. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του είναι 
χαµηλή και δεν έχουν πυροδοτηθεί 
πυρηνικές αντιδράσεις για να ανακόψουν 
τη βαρυτική του κατάρρευση. 

γ. Ερυθρός υπεργίγαντας. Γ. Αποτελείται κυρίως από πυρήνες άνθρακα 
και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η βαρυτική 
συστολή εξουδετερώνεται από την πίεση 
που ασκεί το ηλεκτρονικό νέφος. 

δ. Πρωτοαστέρας. ∆. Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα 
του, προέρχεται, κυρίως από την 
πυρηνική καύση υδρογόνου. 

Μονάδες 2 
 
ΘΕΜΑ  2ο 
 

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λαθεµένες. 
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά την επιλογή σου. 

Α. Το σχήµα των αστερισµών διατηρείται αµετάβλητο µε την πάροδο του χρόνου. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 
Β. Κάθε αστέρας, µετά τη φάση της Κύριας Ακολουθίας, θα µετατραπεί σε 
κάποιο στάδιο της εξέλιξής του σε υπερκαινοφανή. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
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Γ. Στο εσωτερικό ενός αστέρα νετρονίων συµβαίνουν πυρηνικές αντιδράσεις, 
που παράγουν την απαιτούµενη ενέργεια για την αντιστάθµιση της 
βαρύτητας και την ισορροπία του αστέρα. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 
ΘΕΜΑ  3ο 
Α. Με ποιους µηχανισµούς επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση της βαρυτικής 
κατάρρευσης ενός αστέρα µε µάζα περίπου ίση µε τη µάζα του Ήλιου: 
α) Όταν ο αστέρας διανύει τη φάση της Κύριας Ακολουθίας. 

Μονάδες 4 
 
β) Στη φάση µετά την Κύρια Ακολουθία και στα τελικά στάδια της εξέλιξής 
του. 

Μονάδες 6 
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5ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Οι Γαλαξίες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λαθεµένες. 
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά την επιλογή σου. 

Α. Τα νεφελώµατα είναι περιοχές του Γαλαξία, στις οποίες συναντάµε τους 
αρχαιότερους αστέρες, που αποτελούνται από ελαφρότερα στοιχεία. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

Β. Στο κέντρο του Γαλαξία υπάρχει, πιθανότατα, µια τεράστια µαύρη τρύπα, 
µάζας τουλάχιστον 3 000 000 ων ηλιακών µαζών. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

Γ. Οι γαλαξίες που απαρτίζουν ένα σµήνος γαλαξιών, αποµακρύνονται µεταξύ 
τους. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως «φυγή των γαλαξιών». 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
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∆. Κατά τη σύγκρουση δύο γαλαξιών η δοµή τους µεταβάλλεται σηµαντικά. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

Ε. Τα τεράστια ποσά ενέργειας που ακτινοβολεί ένας ενεργός γαλαξίας, 
οφείλονται στην ύπαρξη µιας γιγάντιας µαύρης τρύπας στο κέντρο τους. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

ΘΕΜΑ  2ο 
Α. Στο εσωτερικό των γαλαξιακών σµηνών έχει ανιχνευτεί αέριο υψηλής 
θερµοκρασίας και πολύ µεγάλης µάζας. α) Πως γίνεται η ανίχνευση αυτού 
του αερίου; β) Γιατί συγκρατείται στο εσωτερικό των σµηνών και δεν 
διαχέεται στο διάστηµα; 

Μονάδες 5 
 

Β. Ποιο είναι, το επικρατέστερο µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο σχηµατίστηκαν 
οι γαλαξίες; 

Μονάδες 5 
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6ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: ∆οµή και Εξέλιξη του Σύµπαντος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λαθεµένες. 
Να αιτιολογήσεις περιληπτικά την επιλογή σου. 

Α. Κάθε κοσµολογικό µοντέλο που φιλοδοξεί να περιγράψει και να ερµηνεύσει 
τη δοµή και την εξέλιξη του Σύµπαντος οφείλει να προβλέπει και να εξηγεί 
το νόµο του Hubble και την ακτινοβολία µικροκυµάτων υποβάθρου. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

Β. Ο Γαλαξίας βρίσκεται στο κέντρο του Σύµπαντος και όλοι οι άλλοι γαλαξίες 
αποµακρύνονται ακτινικά απ� αυτόν. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

Γ. Το φάσµα της ακτινοβολίας µικροκυµάτων υποβάθρου µετατοπίζεται 
διαρκώς προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
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∆. Μπορούµε να παροµοιάσουµε τη Μεγάλη Έκρηξη, κατά την οποία 
γεννήθηκε το Σύµπαν, µε την έκρηξη µιας χειροβοµβίδας, που συµβαίνει σε 
συγκεκριµένο χρόνο και τόπο. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

Ε. Από τους µέχρι τώρα υπολογισµούς των αστρονόµων, φαίνεται ότι η 
βαρύτητα δεν θα µπορέσει να ανακόψει ποτέ τη διαστολή του Σύµπαντος. 
Ωστόσο, το ζήτηµα αυτό παραµένει ακόµα ανοικτό. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 

 
ΘΕΜΑ  2ο 

 

Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω θέµατα. 
 

Α. Πότε, κάτω από ποιες συνθήκες και µε ποιους µηχανισµούς σχηµατίστηκαν 
(και σχηµατίζονται;) τα χηµικά στοιχεία που υπάρχουν στο Σύµπαν; 

Μονάδες 5 
 

Β. Υποθέτουµε ότι οι γαλαξίες αποµακρύνονται µεταξύ τους µε σταθερές 
ταχύτητες. Τότε δύο γαλαξίες που αποµακρύνονται µε ακτινική ταχύτητα ν, 
ο ένας από τον άλλο, απέχουν σήµερα, µεταξύ τους, απόσταση α=νt, όπου t 
η ηλικία του Σύµπαντος. (Θεωρούµε ότι τη χρονική στιγµή t=0, της 
δηµιουργίας του Σύµπαντος, οι αποστάσεις µεταξύ των γαλαξιών ήταν 
σχεδόν µηδενικές).  
Με βάση το νόµο του Hubble, να κάνετε έναν υπολογισµό της ηλικίας του 
Σύµπαντος.  
∆ίδεται η σταθερά του Hubble Η=20Km/s/Mly (1MLy=9,46.108Km). 

Μονάδες 5 
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7ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................. 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: ∆ιαστηµική  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Το Σύµπαν και ο Άνθρωπος  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 διδακτική ώρα 
 
ΘΕΜΑ  1ο 
 

Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω θέµατα. 
Α. α) Για ποιο λόγο δαπανώνται εξαιρετικά µεγάλα χρηµατικά ποσά για την 

κατασκευή και τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη, διαστηµικών 
σταθµών;  

β) Με ποιο τρόπο καταστράφηκε ο διαστηµικός σταθµός «Skylab»; 
Μονάδες 5 

 

Β. Ποια θα είναι τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά µιας διαστηµικής 
αποικίας; 

Μονάδες 5 
 

Γ. α) Με ποιο τρόπο συνετέθησαν τα χηµικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για 
το σχηµατισµό των µεγαλοµορίων, από τα οποία αποτελούνται οι έµβιοι 
οργανισµοί πάνω στη Γη; β) Να εξηγήσεις γιατί δεν είναι δυνατή η ύπαρξη 
ζωής, παρόµοιας µε τη γήινη: 1ο Στον πλανήτη ∆ια, και 2ο Σε ένα 
πλανητικό σύστηµα, του οποίου ο αστέρας έχει µάζα δεκαπλάσια της 
ηλιακής. 

Μονάδες 5 
 

∆. Να καταγράψεις τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, που είναι πιθανόν να 
διαταράξουν σηµαντικά την ισορροπία του γήινου οικοσυστήµατος και να 
προκαλέσουν την εξαφάνιση ορισµένων ειδών, ή ακόµα, και να απειλήσουν 
τον πολιτισµό µας. 

Μονάδες 5 
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ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑ   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ   
ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   ΤΤΟΟΥΥ   ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ   
ΜΜΕΕΣΣΑΑ   ΑΑΠΠΟΟ   ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ   
∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ   ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ   
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1ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΩΝ: ........................................................ 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η Εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήµατος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 
 
1. Εισαγωγή 

Η προτεινόµενη δραστηριότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές 
να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την έκταση του ηλιακού µας συστήµατος 
και να µελετήσουν τη δοµή του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την κατα-
σκευή απλών µοντέλων του ηλιακού συστήµατος, την ταξινόµηση των µε-
λών του και την καταγραφή των σχετικών τους αποστάσεων. 
Οι απαντήσεις που θα δοθούν από τους µαθητές στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν θα βοηθήσουν τον διδάσκοντα να αξιολογήσει καλύτερα το 
βαθµό κατανόησης µερικών σηµαντικών στόχων του αντιστοίχου 
κεφαλαίου. 
Η εργασία αποτελείται από δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος ζητείται από 

τους µαθητές να συµπληρώσουν ένα πίνακα µε τις αποστάσεις των 
πλανητών από τον Ήλιο να απαντήσουν σε µια σειρά από ερωτήσεις που 
σχετίζονται µε αυτές. Έτσι, θα αποκτήσουν µια καλύτερη αντίληψη του 
χώρου που καταλαµβάνει το ηλιακό σύστηµα. Στο δεύτερο µέρος οι 
µαθητές ταξινοµούν τους πλανήτες µε βάση τα χαρακτηριστικά τους. Μετά 
την ολοκλήρωση του δεύτερου µέρους οι µαθητές θα έχουν µια σαφή 
εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών κάθε πλανήτη, αφού οι ίδιοι θα τα 
έχουν χρησιµοποιήσει κατά τη διαδικασία της ταξινόµησης. 
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2. ∆ιεξαγωγή της δραστηριότητας 
 
 

Α΄ Μέρος 
 

Η έκταση του ηλιακού συστήµατος 
 

1. Χρησιµοποίησε τους πίνακες του κεφαλαίου 3 του σχολικού βιβλίου καθώς 
και τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται σ� αυτό, για να συµπληρώ-
σεις τον παρακάτω πίνακα. Στην πρώτη στήλη γράψε τα ονόµατα των πλα-
νητών κατά την αύξουσα απόστασή τους από τον Ήλιο. 

 
Πλανήτης Απόσταση από 

τον Ήλιο σε αστρονοµικές 
µονάδες (Α.U. ) 

Απόσταση από τον Ήλιο 
σε εκατοµµύρια 
χιλιόµετρα 

1. Ερµής   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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2. Χρησιµοποίησε τα στοιχεία, που κατέγραψες στον προηγούµενο πίνακα, για 
να συµπληρώσεις τις ακόλουθες προτάσεις: 
• Η Γη απέχει ……………… εκατοµµύρια χιλιόµετρα από τον Ήλιο. 
• Ο πλησιέστερος στον Ήλιο πλανήτης είναι ……………… . 
• Ο πλησιέστερος στη Γη πλανήτης είναι ……………… . 
• Ο πιο αποµακρυσµένος από τον Ήλιο πλανήτης είναι ……………… . 
• Ο πιο αποµακρυσµένος από τη Γη πλανήτης είναι ……………… . 

 
3. Οι επιστήµονες, προκειµένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις προο-
πτικές εξερεύνησης του ηλιακού συστήµατος, µελετούν την περίπτωση να 
τοποθετήσουν σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο ένα διαστηµικό σταθµό, από 
τον οποίο θα ξεκινούν τα διαστηµικά ταξίδια. 
• Ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι η απόστασή του από τον Ήλιο; Ποια 
είναι η καταλληλότερη θέση και ο προσανατολισµός της τροχιάς του; 
Τεκµηρίωσε τις απόψεις σου. 

• Πόσο χρόνο περίπου θα χρειαστεί ένα διαστηµόπλοιο για να φτάσει από 
τη Γη στο σταθµό και από εκεί στον Πλούτωνα, αν υποτεθεί ότι θα κινεί-
ται µε σταθερή ταχύτητα 150 Κm/s; 

 
4. Τοποθέτησε τους πλανήτες σ� ένα άξονα, στην αρχή του οποίου βρίσκεται ο 
Ήλιος, ανάλογα µε τις αποστάσεις τους από αυτόν. Χρησιµοποίησε τα 
στοιχεία του πίνακα για να κάνεις επιλογή κατάλληλης κλίµακας. 

 
5. Τοποθέτησε τους πλανήτες σ� έναν άξονα, αρχή του οποίου είναι η Γη. Ακο-
λούθησε τις οδηγίες της ερώτησης 4. 

 
6. Ακολούθησε τη διαδικασία της ερώτησης 4 και τοποθέτησε πάλι τους πλα-
νήτες σ� έναν άξονα, αρχή του οποίου είναι ο διαστηµικός σταθµός που ανα-
φέρεται στο ερώτηµα 3. 
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Β΄ Μέρος 
 

Η ταξινόµηση των πλανητών 
του ηλιακού συστήµατος 

 
� Γνωρίζουµε ότι οι πλανήτες του ηλιακού συστήµατος χωρίζονται σε δυο 
οµάδες τους γήινους και τους δίιους. Με βάσει ποιες χαρακτηριστικές ιδιό-
τητες των πλανητών συγκροτούνται οι δύο αυτές οµάδες; 

� Ποια είναι η χηµική σύνθεση των πλανητών των δυο οµάδων; Προσπάθησε να 
επισηµάνεις τις οµοιότητες που υπάρχουν µεταξύ των µελών κάθε οµάδας. 

� Συγκέντρωσε περισσότερες πληροφορίες για τους πλανήτες, ώστε να µπορέ-
σεις να συµπληρώσεις τους πίνακες που ακολουθούν. 

 

α. Οι δίιοι πλανήτες 
 

Πλανήτης Χαρακτηριστικά  
των δίιων πλανητών 

Κατάσταση  
της ύλης 

∆ίας   

Κρόνος   

Ουρανός   

Ποσειδώνας   
 

� Με βάση τα δεδοµένα που έχεις καταγράψει στον προηγούµενο πίνακα, απά-
ντησε στις επόµενες ερωτήσεις: 

1. Τα κοινά χαρακτηριστικά των δίιων πλανητών είναι:  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
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2. Ποια είναι η µορφή και η κατάσταση της ύλης στο εσωτερικό των δίιων πλα-
νητών. 

 
3. Να καταγράψεις τις πιο σηµαντικές, κατά τη γνώµη σου, διαφορές, που πα-
ρουσιάζουν οι δίιοι πλανήτες µεταξύ τους. 

 

β. Οι γήινοι πλανήτες 
 

Πλανήτης Χαρακτηριστικά  
των γήινων πλανητών 

Κατάσταση  
της ατµόσφαιράς τους

Ερµής   

Αφροδίτη   

Γη   

Άρης   
 

� Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα, προσπάθησε να απαντήσεις στις ακόλου-
θες ερωτήσεις: 

1. Τα κοινά χαρακτηριστικά των γήινων πλανητών είναι:  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  
� ..................................................................................................................  

 
2. Να περιγράψεις τα βασικά χαρακτηριστικά των ατµοσφαιρών των γήινων 
πλανητών. 

 
3. Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές, κατά τη γνώµη σου, διαφορές, που παρουσιά-
ζουν οι γήινοι πλανήτες µεταξύ τους; 
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γ. Σχέσεις µεταξύ των δυο οµάδων πλανητών 
 

1. Στις επόµενες προτάσεις υπάρχουν λέξεις µε έντονα γράµµατα, που αναφέ-
ρονται σε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των πλανητών. Υπογράµµισε τη 
σωστή λέξη σε κάθε πρόταση. 
• Υπάρχει / δεν υπάρχει σχέση µεταξύ της διαµέτρου ενός πλανήτη και 
της κατάστασης και της σύστασης της ύλης, από την οποία αποτελείται. 

• Η ύλη από την οποία αποτελούνται οι πυρήνες των δίιων πλανητών, βρί-
σκεται σε αέρια/ στερεά/ υγρή κατάσταση. 

• Η ατµόσφαιρα κάθε δίιου πλανήτη είναι σε αέρια/στερεά/υγρή κατάσταση. 
• Οι πυρήνες των γήινων πλανητών είναι σε αέρια/στερεά/υγρή κατάσταση. 

 

2. Κάνε έναν κατάλογο µε τα κοινά χαρακτηριστικά των δίιων και των γήινων 
πλανητών. 

 

δ. Ο πλανήτης Πλούτωνας 
 

Πλανήτης Χαρακτηριστικά  Κατάσταση της ύλης 

Πλούτωνας   

 

� Συµπλήρωσε τις προτάσεις: 
1. Ο Πλούτωνας παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιοµορφίες:  

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

........................................................................................................................  
2. Ο Πλούτωνας δεν ανήκει στους δίιους πλανήτες διότι:  

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

........................................................................................................................  
3. Ο Πλούτωνας δεν ανήκει στους γήινους πλανήτες διότι:  

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

........................................................................................................................  
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2ο Σχέδιο Κριτηρίου Αξιολόγησης του Μαθητή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΩΝ: ........................................................ 

ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ....................................................................... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η Ύπαρξη Ζωής στον Άρη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................................................................ 
 
 
1. Εισαγωγή 

Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης. Είναι 
συµπαγής, µικρότερος από τη Γη και ο πλησιέστερος σ� αυτή, από κάθε 
άλλο πλανήτη. Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνειά του 
και η µικρή του απόσταση από τη Γη, τον καθιστούν ως τον κύριο 
υποψήφιο για εξερεύνηση, αναζήτηση ζωής και µελλοντικό εποικισµό. 
Έχουµε συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες για τον Άρη, περισσότερες από 
κάθε άλλο πλανήτη. Ποιες είναι, λοιπόν, οι σύγχρονες απαντήσεις στα 
επόµενα δύο ερωτήµατα; 
• Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας και της ατµόσφαι-
ρας του Άρη; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ο εποικισµός του πλανήτη 
είναι ένα ρεαλιστικό και σηµαντικό εγχείρηµα; 

• Είναι πιθανή η ύπαρξη ζωής στον Άρη; Ποιες είναι οι επικρατέστερες 
απόψεις και οι εικασίες των σύγχρονων επιστηµόνων; 

 

� Στα πλαίσια της εργασίας αυτής προσπάθησε να συλλέξεις πληροφορίες από 
τη βιβλιογραφία, που αφορούν τους παραπάνω προβληµατισµούς. Με τις 
πληροφορίες αυτές, τις απόψεις, συµπεράσµατα και εκτιµήσεις θα συντάξεις 
µια έκθεση. Στο κείµενό σου πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν αναφορές, 
που θα παραπέµπουν στη σχετική βιβλιογραφία λεπτοµερώς. Πρέπει επίσης 
να υπάρχει µια µικρή εισαγωγή, καθώς και απαντήσεις στα ερωτήµατα: 



 

 128

1. Ποιες είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη ζωής παρόµοια µε αυ-
τή που υπάρχει στη Γη; 

2. Ποιες πληροφορίες, που σχετίζονται µε την ύπαρξη ή όχι ζωής, στον πλανή-
τη γνωρίζουµε για τον Άρη σήµερα; 

3. Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές µεταξύ Άρη και Γης; 
4. Ποια δεδοµένα, που αποκτήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, αύξησαν ιδιαί-
τερα το ενδιαφέρον των επιστηµόνων για την αναζήτηση ζωής στον Άρη; 

5. Ποιες είναι οι νεώτερες πληροφορίες που έχουµε για τον Άρη; Πως αποκτή-
θηκαν; 

 
 
Πηγές πληροφόρησης που προτείνονται: 
 

Α) Το σχολικό βιβλίο και το CD-ROM που το συνοδεύει. 
 

Β) Πηγές από το Internet: 

1. http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html 

2. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mgs/index.html 

3. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/default.html 

4. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html 

5. http://www.seti-inst.edu/ 

6. http://bang.lanl.gov/solarsys/mars.htm 

7. http://cmex-www.arc.nasa.gov/ 

8. http://www.fi.edu/qa97/spotlight6/ 

9. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mpf/education/cutouts.html 
 

Γ) Άλλες πηγές (βιβλία, περιοδικά κτλ): 
1. Scientific American. 
2. Nature New scientist. 

3. Φυσικός Κόσµος. 

http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mgs/index.html
http://mpfwww.jpl.nasa.gov/default.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html
http://www.seti-inst.edu/
http://bang.lanl.gov/solarsys/mars.htm
http://cmex-www.arc.nasa.gov/
http://www.fi.edu/qa97/spotlight6/
http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mpf/education/cutouts.html

