
  

Δημοζιοποιημέμα θέμαηα ηοσ Προγράμμαηος PISA  

Γηα ηεκ θαιύηενε θαηακόεζε ηεξ αλημιόγεζεξ ηςκ μαζεηώκ πμο πναγμαημπμηείηαη ζημ 

πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ PISA (Programme for International Student Assesment) 

ημο ΟΟΣΑ, δίκεηαη ζηε δεμμζηόηεηα έκαξ ανηζμόξ ζεμάηςκ ζημ ηέιμξ θάζε θύθιμο 

ηεξ ένεοκαξ, Πηιμηηθήξ ή Κύνηαξ (2000, 2003, 2006, 2009). Η πιεημρεθία ηςκ 

ζεμάηςκ πμο πνεζημμπμημύκηαη από ημ PISA γηα ηεκ αλημιόγεζε ημο εγγναμμαηηζμμύ 

ζηηξ Φοζηθέξ Επηζηήμεξ, ηα Μαζεμαηηθά θαη ηεκ Καηακόεζε Κεημέκμο δεκ 

δεμμζημπμημύκηαη, ώζηε κα οπάνπεη ε δοκαηόηεηα κα επακαπνεζημμπμηεζμύκ. Με 

αοηόκ ημκ ηνόπμ ελαζθαιίδεηαη ε δοκαηόηεηα κα ελεηάδμκηαη μη δηαπνμκηθέξ ηάζεηξ 

όζμκ αθμνά ηηξ επηδόζεηξ ηςκ πςνώκ πμο ζομμεηέπμοκ. 

Τα ζέμαηα πμο πνεζημμπμημύκηαη από ημ PISA γηα ηεκ αλημιόγεζε ημο εγγναμμαηηζμμύ 

θαη ζηα ηνία ακηηθείμεκα αθμνμύκ ζε αοζεκηηθέξ θαηαζηάζεηξ ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ 

θαη πενηιαμβάκμοκ ηα ελήξ: 

 Έμα ειζαγωγικό κείμεμο ερέθιζμα: πνόθεηηαη γηα έκα θείμεκμ ή γηα ζοκδοαζμό 

ζοκεπώκ ή/θαη με ζοκεπώκ θεημέκςκ (γναθήμαηα, εηθόκεξ, απμζπάζμαηα από 

επηζηεμμκηθά ή εθιασθεομέκα άνζνα εθεμενίδςκ, ηζημνηθά κημθμομέκηα, 

ιμγμηεπκηθά ένγα, πνςηόθμιια ένεοκαξ) πμο θένμοκ έκα γεκηθό ηίηιμ. 

 Ερωηήζεις πμο αθμιμοζμύκ ημ εηζαγςγηθό θείμεκμ ενέζηζμα: 

1. Ενςηήζεηξ ακμηθημύ ηύπμο πμο δεημύκ ζπεηηθά εθηεηαμέκεξ απακηήζεηξ θαη 

ζοπκά απαηημύκ από ημοξ μαζεηέξ θάπμηα ελήγεζε ή δηθαημιόγεζε. 

2. Ενςηήζεηξ θιεηζημύ ηύπμο/ζύκημμεξ απάκηεζεξ πμο δεημύκ από ημοξ μαζεηέξ 

είηε κα ζοκηάλμοκ ηεκ απάκηεζή ημοξ με πμιύ αοζηενμύξ πενημνηζμμύξ είηε κα 

γνάρμοκ έκακ ανηζμό, μία ιέλε ή μία ζύκημμε θνάζε ζακ απάκηεζε 

3. Ενςηήζεηξ πμιιαπιήξ επηιμγήξ 

α. όπμο μη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα επηιέλμοκ μηα (ηε ζςζηή) από πενηζζόηενεξ 

πνμηεηκόμεκεξ  

απακηήζεηξ  

β. όπμο μη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα επηιέλμοκ μία από δύμ δοκαηέξ απακηήζεηξ 

(καη/όπη, ζςζηό/ιάζμξ θ.ά.) ζε μηα ζεηνά από δηαθμνεηηθέξ πνμηάζεηξ. (Όιεξ 

αοηέξ μη πνμηάζεηξ πνέπεη κα απακηεζμύκ ζςζηά). 

Σημ PISA 2006, ηα ζέμαηα γηα ηεκ αλημιόγεζε ημο εγγναμμαηηζμμύ ζηηξ Φοζηθέξ 

Επηζηήμεξ πενηειάμβακακ θαη ενςηήζεηξ θαηαγναθήξ ζηάζεςκ ηςκ μαζεηώκ 

απέκακηη ζηηξ Φοζηθέξ Επηζηήμεξ. 

 



  

Οδηγίες βαθμολόγηζης 

Οη μδεγίεξ βαζμμιόγεζεξ πενηιαμβάκμοκ, θάης από θάζε ενώηεζε, ηα ελήξ: 

 Χαρακηηριζμό ηωμ απαμηήζεωμ ςξ «Απμδεθηή απάκηεζε», «Με απμδεθηή 

απάκηεζε» θαη ζε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ «Μενηθώξ απμδεθηή απάκηεζε» ακάιμγα 

με ηεκ ηθακόηεηα ηςκ μαζεηώκ κα απακηήζμοκ ζηεκ ενώηεζε. Ο παναθηενηζμόξ 

ζοκμδεύεηαη από μηα ή πενηζζόηενεξ ζύκημμεξ πενηγναθέξ ηςκ ηύπςκ ηςκ 

απακηήζεςκ πμο ακηηζημηπμύκ ζε αοηόκ. Οη όνμη «Απμδεθηή απάκηεζε», «Μενηθώξ 

απμδεθηή απάκηεζε», «Με απμδεθηή απάκηεζε» πνεζημμπμημύκηαη ακηί ηςκ όνςκ 

«Σςζηή απάκηεζε», «Λακζαζμέκε απάκηεζε». Υπάνπμοκ δύμ ιόγμη γηα ηεκ 

οημζέηεζε αοηώκ ηςκ όνςκ: πνώημκ, θάπμηεξ ενςηήζεηξ δεκ έπμοκ «ζςζηή» 

απάκηεζε. Σοκεπώξ μη απακηήζεηξ βαζμμιμγμύκηαη με βάζε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ 

μη μαζεηέξ θαηακμμύκ ημ θείμεκμ ενέζηζμα ή ηηξ ενςηήζεηξ. Δεύηενμκ, απακηήζεηξ 

με ημ παναθηενηζμό «Απμδεθηή απάκηεζε» δεκ πενηιαμβάκμοκ θαη’ ακάγθε, μόκμ 

ηηξ πιήνςξ ζςζηέξ απακηήζεηξ.  

 Παραδείγμαηα απαμηήζεωμ πμο ακηηζημηπμύκ ζημκ θάζε παναθηενηζμό. Τα 

παναδείγμαηα αοηά, πμο επηζεμαίκμκηαη με θμοθίδεξ, απμηειμύκ έκα μηθνό δείγμα 

πηζακώκ ενςηήζεςκ ηςκ μαζεηώκ θαη δεκ απμηειμύκ πιήνε θαηάιμγμ ηςκ δοκαηώκ 

απακηήζεςκ. 

 


