ΠΑΤΙΝΙΑ
Ο Δξξίθνο θάλεη ζπρλά παηίλη. Δπηζθέθζεθε έλα θαηάζηεκα πνπ νλνκάδεηαη ΤΟ
ΠΑΤΙΝΙ, γηα λα εμεηάζεη ηηο ηηκέο.
Σην θαηάζηεκα απηό, κπνξείο λα αγνξάζεηο έλα παηίλη κε πιήξε εμνπιηζκό. Μπνξείο
επίζεο λα αγνξάζεηο μερσξηζηά κία ζαλίδα γηα παηίλη, έλα ζεη 4 ηξνρώλ, έλα ζεη 2
αμόλσλ θαη έλα ζεη εμαξηεκάησλ, γηα λα θαηαζθεπάζεηο ην παηίλη κόλνο ζνπ.
Οη ηηκέο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηα πξντόληα απηά είλαη νη παξαθάησ:
Προϊόντα
Παηίλη κε πιήξε εμνπιηζκό
Σαλίδα γηα παηίλη

Σιμές
σε ζεντ
82 ή 84
40 ή 60 ή 65

Σεη 4 ηξνρώλ

14 ή 36

Σεη 2 αμόλσλ

16

Σεη εμαξηεκάησλ
(ξνπιεκάλ κε κπίιηεο,
ιαζηηρέληα ηαθάθηα,
παμηκάδηα θαη βίδεο)

10 ή 20

(Σ.η.M. To «δελη» είλαη έλα θαληαζηηθό λόκηζκα).
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Δρώτηση 1: ΠΑΣΙΝΙΑ
Ο Δξξίθνο ζέιεη λα θηηάμεη κόλνο ηνπ έλα παηίλη. Πνηα είλαη ε ειάρηζηε θαη πνηα ε
κέγηζηε ηηκή πνπ πξέπεη λα πιεξώζεη ζην θαηάζηεκα απηό, γηα λα θαηαζθεπάζεη
κόλνο ηνπ ην παηίλη;
(α) Διάρηζηε ηηκή: ................................... δελη.
(β) Μέγηζηε ηηκή: ..................................... δελη.

Δρώτηση 2: ΠΑΣΙΝΙΑ
Τν θαηάζηεκα πξνζθέξεη ηξία δηαθνξεηηθά είδε ζαλίδαο γηα παηίλη, δύν δηαθνξεηηθά
ζεη ηξνρώλ θαη δύν δηαθνξεηηθά ζεη εμαξηεκάησλ. Γηαζέηεη όκσο κόλν έλα ζεη
αμόλσλ.
Πόζα δηαθνξεηηθά παηίληα κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ν Δξξίθνο;
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Δρώτηση 3: ΠΑΣΙΝΙΑ
Ο Δξξίθνο δηαζέηεη 120 δελη θαη ζέιεη λα αγνξάζεη κε ηα ρξήκαηα απηά ην αθξηβόηεξν
παηίλη πνπ κπνξεί.
Πόζα ρξήκαηα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα μνδέςεη ν Δξξίθνο γηα θαζέλα από ηα 4 κέξε
ηνπ παηηληνύ; Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζνπ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Μέρη τοσ πατινιού

Ποσό (σε ζεντ)

Σαλίδα
Τξνρνί
Άμνλεο
Δμαξηήκαηα

Σημείωση 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 207-208), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σημείωση 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).
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ΠΑΤΙΝΙΑ
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Καη νη δύν είλαη ζσζηέο: Η ειάρηζηε (80) θαη ε κέγηζηε (137).
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Μόλν ε ειάρηζηε ηηκή (80) είλαη ζσζηή.
Μόλν ε κέγηζηε ηηκή (137) είλαη ζσζηή.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΣΗΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ. 12.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΣΗΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
65 δελη γηα ηε ζαλίδα, 14 γηα ηνπο ηξνρνύο, 16 γηα ηνπο άμνλεο θαη 20
γηα ηα εμαξηήκαηα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωση. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 270-271), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποσαπμογή)
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