ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΑΡΧΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ
πρλά, ζηε κνληέξλα αξρηηεθηνληθή, ηα θηήξηα έρνπλ αζπλήζηζηα ζρήκαηα. Η
παξαθάησ θσηνγξαθία δείρλεη ηε καθέηα ελόο «ζηξηθηνύ θηεξίνπ» πνπ ζρεδηάζηεθε
ζηνλ ππνινγηζηή, θαη ηελ θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ. Σα ζεκεία ηνπ νξίδνληα δείρλνπλ ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηεξίνπ.
ην ηζόγεην ηνπ θηεξίνπ ππάξρεη ε θπξία είζνδνο θαη ρώξνο γηα θαηαζηήκαηα. Πάλσ
από ην ηζόγεην ππάξρνπλ 20 όξνθνη κε δηακεξίζκαηα.
Η θάηνςε θάζε νξόθνπ είλαη ίδηα κε ηελ θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ, αιιά ν
πξνζαλαηνιηζκόο θάζε νξόθνπ είλαη ιίγν δηαθνξεηηθόο ζε ζρέζε κε ηνλ όξνθν πνπ
βξίζθεηαη αθξηβώο θάησ από απηόλ. Ο θύιηλδξνο πεξηιακβάλεη ην θξεάηην ηνπ
αλειθπζηήξα θαη κηα έμνδν ζε θάζε όξνθν.

1

Δρώτηση 1: ΜΟΝΤΔΡΝΑ ΑΡΧΙΤΔΚΤΟΝΙΚΗ
Να εθηηκήζεηε ην ζπλνιηθό ύςνο ηνπ θηεξίνπ ζε κέηξα. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο.
Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο δείρλνπλ πιεπξηθέο όςεηο ηνπ ζηξηθηνύ θηεξίνπ.
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Δρώτηση 2: ΜΟΝΤΔΡΝΑ ΑΡΧΙΤΔΚΤΟΝΙΚΗ
Από πνηα ζέζε έρεη ηξαβερηεί ε θσηνγξαθία ηεο πιεπξηθήο όςεο 1;
Κπθιώζηε ηελ απάληεζή ζαο.
Α
Β
Γ
Γ

Από ην Βνξξά
Από ηε Γύζε
Από ηελ Αλαηνιή
Από ην Νόην

Δρώτηση 3: ΜΟΝΤΔΡΝΑ ΑΡΧΙΤΔΚΤΟΝΙΚΗ
Από πνηα ζέζε έρεη ηξαβερηεί ε θσηνγξαθία ηεο Πιεπξηθήο όςεο 2;
Κπθιώζηε ηελ απάληεζή ζαο.
Α
Β
Γ
Γ

Από Βνξεηνδπηηθά
Από Βνξεηναλαηνιηθά
Από Ννηηνδπηηθά
Από Ννηηναλαηνιηθά
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Δρώτηση 4: ΜΟΝΤΔΡΝΑ ΑΡΧΙΤΔΚΤΟΝΙΚΗ
Κάζε όξνθνο κε δηακεξίζκαηα παξνπζηάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε «ζηξνθή» ζε ζρέζε κε
ην ηζόγεην. Σν ξεηηξέ (ν 20όο όξνθνο πάλσ από ην ηζόγεην) ζρεκαηίδεη νξζή γσλία κε
ην ηζόγεην.
Η παξαθάησ θάηνςε αλαπαξηζηά ην ηζόγεην.
Πάλσ ζ’ απηό ην ζρήκα, λα ζρεδηάζεηε ηελ θάηνςε ηνπ 10νπ νξόθνπ, δείρλνληαο πώο
είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν όξνθνο απηόο ζε ζρέζε κε ην ηζόγεην.

Σημείυζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών - PISA (ζει. 243-245), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σημείυζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).
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ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΑΡΧΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Γεθηέο απαληήζεηο από 50 έσο 90 κέηξα, αλ δνζεί ζσζηή εμήγεζε.
 Έναρ όποθορ ηος κηηπίος έσει ύτορ πεπίπος 2,5 μέηπα. Υπάπσει και
επιπλέον σώπορ μεηαξύ ηυν οπόθυν. Επομένυρ μια εκηίμηζη είναι 21 x 3 =
63 μέηπα.
 Αθήζηε 4 m για κάθε όποθο, οπόηε 20 από αςηά δίνοςν 80 m, ζςν 10 m για
ηο ιζόγειο, μαρ δίνοςν ένα ζύνολο 90 m.

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
σζηή κέζνδνο ππνινγηζκνύ θαη εμήγεζεο, αιιά κε ηε ρξήζε 20
νξόθσλ αληί γηα 21.
 Κάθε διαμέπιζμα μποπεί να είναι 3,5 m τηλό, 20 όποθοι από 3,5 m δίνοςν
ένα ζςνολικό ύτορ 70 m.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο, όπσο νη απαληήζεηο ρσξίο θακία εμήγεζε, νη
απαληήζεηο κε ιαλζαζκέλν αξηζκό νξόθσλ ή παξάινγεο εθηηκήζεηο γηα
ην ύςνο θάζε νξόθνπ (ην αλώηαην όξην ζα κπνξνύζε λα είλαη 4 m).
 Κάθε όποθορ είναι πεπίπος 5 m τηλόρ, οπόηε 5 x 21 ιζούηαι με 105 μέηπα.
 60 m.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Από ηελ Αλαηνιή.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. Από Ννηηναλαηνιηθά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
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ΔΡΩΤΗΣΗ 4
Αποδεκηή απάνηηζη
σζηή θάηνςε πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην ζσζηό ζεκείν κε
θίλεζε αληίζεηε πξνο ηελ θίλεζε ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Γεθηέο
γσλίεο από 40 έσο 50.
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Έλα από ηα ηξία ζηνηρεία είλαη ιαλζαζκέλν. Δίηε ε γσλία πεξηζηξνθήο,
είηε ην ζεκείν πεξηζηξνθήο, είηε ε δηεύζπλζε ζηξνθήο.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείυζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών - PISA (ζει. 305-307), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)
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