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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

Δηάβαζε ηα θείκελα θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ: ΜΤΘΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; 

Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ. Η ελέξγεηα πνπ 
ζπληεξεί ηε δσή ζηε Γε πξνέξρεηαη από ηνλ Ήιην, ν νπνίνο αθηηλνβνιεί ελέξγεηα ζην 
δηάζηεκα, γηαηί είλαη πνιύ δεζηόο. Έλα ειάρηζην κέξνο ηεο ελέξγεηαο απηήο θηάλεη ζηε 
Γε. 

Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα επάλσ από ηελ 
επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε καο, εκπνδίδνληαο ηηο δηαθπκάλζεηο  πνπ ζα παξνπζίαδε ε 
ζεξκνθξαζία ζε έλαλ θόζκν ρσξίο αέξα.  

Η πεξηζζόηεξε από ηελ ελέξγεηα πνπ αθηηλνβνιεί ν Ήιηνο, δηαπεξλάεη ηελ 
αηκόζθαηξα ηεο Γεο. Η Γε απνξξνθά έλα κέξνο από απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη έλα άιιν 
κέξνο ηεο αλαθιάηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Έλα κέξνο από απηήλ ηελ ελέξγεηα 
πνπ αλαθιά ε Γε απνξξνθάηαη από ηελ αηκόζθαηξα.  

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε κέζε ζεξκνθξαζία πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο λα 
είλαη πςειόηεξε από ό,ηη ζα ήηαλ, αλ δελ ππήξρε αηκόζθαηξα. Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο 
ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκνθήπην, γη’ απηό θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. 

Λέγεηαη όηη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρεη γίλεη πην έληνλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εηθνζηνύ αηώλα.  

Είλαη γεγνλόο όηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο έρεη απμεζεί. ηηο 
εθεκεξίδεο θαη ζηνλ πεξηνδηθό ηύπν νη απμαλόκελεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα αλαθέξνληαη ζπρλά σο ε θύξηα αηηία γηα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 
ηνλ εηθνζηό αηώλα. 

.
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Έλαο καζεηήο, ν Αλδξέαο, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ηεο κέζεο 
ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο θαη ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ζηε Γε. 

ε κηα βηβιηνζήθε βξίζθεη ηηο αθόινπζεο δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 

 

Από απηέο ηηο δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο ν Αλδξέαο ζπκπεξαίλεη κε βεβαηόηεηα πσο 
ε αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο νθείιεηαη ζηελ αύμεζε 
ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 
 

έηε 
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ηνπ άλζξαθα              
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Δρώτηση 1 

Ση είλαη απηό ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ εληζρύεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Αλδξέα; 

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

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

Δρώτηση 2 

Μηα άιιε καζήηξηα, ε Ισάλλα, δηαθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ Αλδξέα. πγθξίλεη ηηο 
δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ππνζηεξίδεη όηη νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ γξαθηθώλ 
παξαζηάζεσλ δελ ζπκθσλνύλ κε ην ζπκπέξαζκά ηνπ. 

Δώζε έλα παξάδεηγκα ελόο ηκήκαηνο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ πνπ δελ 
ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ Αλδξέα. Αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

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

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

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

Δρώτηση 3 

Ο Αλδξέαο επηκέλεη ζην ζπκπέξαζκά ηνπ όηη ε αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο  
ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο πξνθαιείηαη από ηελ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα. Η Ισάλλα, όκσο, ζεσξεί όηη απηό ην ζπκπέξαζκα είλαη βηαζηηθό. Λέεη: 
«Πξηλ δερζνύκε απηό ην ζπκπέξαζκα, πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη νη άιινη 
παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη 
ζηαζεξνί». 

Να αλαθέξεηο έλαλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ ελλνεί ε Ισάλλα. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.199-200), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000, 2003, 2006 (θπξίσο 
έξεπλα). 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
 
ΔΡΩΣΗΗ 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζηελ αύμεζε θαη ησλ δύν (κέζσλ όξσλ) ζεξκνθξαζίαο θαη 
ησλ εθπνκπώλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 Καζώο νη εθπνκπέο απμήζεθαλ ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε. 

 Καη νη δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη απμεηηθέο. 

 Δηόηη ην 1910 θαη νη δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο άξρηζαλ λα δείρλνπλ αύμεζε. 

 Η ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη κε ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 . 

 Οη θακπύιεο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ αλέξρνληαη ηαπηόρξνλα. 

 Όια απμάλνπλ. 

 Όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη εθπνκπέο CO2, ηόζν πςειόηεξε είλαη ε 
ζεξκνθξαζία. 

 Αλαθέξεηαη (γεληθά) ζηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζεξκνθξαζίαο θαη εθπνκπώλ 
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 Τν πνζό ηνπ CO2 θαη ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο είλαη επζέσο 

αλάινγα. 

 Έρνπλ παξόκνην ζρήκα πνπ ππνδεηθλύεη ην ζπζρεηηζκό ηνπο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζηελ αύμεζε είηε ηεο ζεξκνθξαζίαο (κέζνο όξνο) είηε ησλ 
εθπνκπώλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 Η ζεξκνθξαζία αλέβεθε. 

 Τν CO2 απμάλεηαη 

 Δείρλεη ηελ εληππσζηαθή αιιαγή ζηηο ζεξκνθξαζίεο. 

 Αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζηηο  εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ρσξίο λα είλαη ζαθήο ε θύζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπο. 

 Οη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξαθηθή παξάζηαζε 1) έρνπλ 
επίπησζε ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο (γξαθηθή παξάζηαζε 2) 

 Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ε θύξηα αηηία γηα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ηεο γεο. 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 Οη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απμάλνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν από 
όηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο. [Σεκείσζε: Απηή ε απάληεζε είλαη ιάζνο 
δηόηη ζπγθξίλεη ηα επίπεδα ηεο αύμεζεο ησλ εθπνκπώλ ηνπ CO2  θαη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, ελώ έπξεπε λα αλαθέξεη όηη θαη ηα δύν απμάλνληαη.]  

 Η αύμεζε ηνπ CO2 κε ηα ρξόληα, νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 
αηκόζθαηξαο ηεο Γεο.  

 Ο ηξόπνο πνπ ε θακπύιε αλέξρεηαη. 

 Υπάξρεη κία αύμεζε. 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεηαη ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ 
ζην νπνίν νη θακπύιεο δελ είλαη θαη νη δύν θζίλνπζεο ή αύμνπζεο θαη 
δίλεη ηε ζρεηηθή εξκελεία.  
 Σην δηάζηεκα 1900–1910 (πεξίπνπ) ην CO2 απμαλόηαλ, ελώ ε ζεξκνθξαζία 

κεησλόηαλ.  
 Σην δηάζηεκα 1980–1983 ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηώζεθε θαη ε 

ζεξκνθξαζία απμήζεθε. 

 Η ζεξκνθξαζία ηνλ 19
ν
 αηώλα είλαη πεξίπνπ ζηαζεξή, αιιά ε πξώηε γξαθηθή 

παξάζηαζε δείρλεη άλνδν. 

 Μεηαμύ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1980 ε ζεξκνθξαζία δελ απμήζεθε αιιά απμήζεθε 
ην CO2. 

 Από ην 1940 κέρξη ην 1975 ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζρεδόλ ζηαζεξή, αιιά 
νη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δείρλνπλ κηα απόηνκε αύμεζε. 

 Τν 1940 ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ πςειόηεξε από ην 1920, ελώ νη εθπνκπέο 
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη πεξίπνπ ίδηεο. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Επηζεκαίλεη κία ζσζηή ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο θακία εμήγεζε. 

 Αλαθέξεη κόλν έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο (όρη κηα ρξνληθή πεξίνδν), κε κία 
απνδεθηή εμήγεζε. 

 Τν 1980 νη εθπνκπέο ήηαλ ρακειέο, ελώ ε ζεξκνθξαζία ζπλέρηδε λα απμάλεη.  

Δίλεη έλα παξάδεηγκα πνπ δελ εληζρύεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Αλδξέα 
αιιά θάλεη ιάζνο ζηελ αλαθνξά ηεο πεξηόδνπ. (Τπνζεκείσζε: Πξέπεη 
λα ππάξρεη έλδεημε γηα ην ιάζνο - π.ρ. έρεη ζεκεησζεί ζηε γξαθηθή 
παξάζηαζε κηα πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε αιιά 
έγηλε έλα ιάζνο ζηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο ζην θείκελν). 
 Μεηαμύ ηνπ 1950 θαη 1960 ε ζεξκνθξαζία κεηώζεθε θαη νη εθπνκπέο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απμήζεθαλ.  

Αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θακππιώλ, ρσξίο λα 
επηζεκαίλεη κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
 Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη αθόκε θαη όηαλ νη εθπνκπέο 

κεηώλνληαη. 

 Νσξίηεξα είρακε ιηγόηεξεο εθπνκπέο, παξ’ όια απηά ε ζεξκνθξαζία ήηαλ 
πςειή. 

 Όηαλ παξαηεξείηαη κία ζηαζεξή αύμεζε ζηελ θακπύιε 1, δελ ππάξρεη αύμεζε 
ζηελ θακπύιε 2, ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή. [Σεκείσζε: Παξακέλεη ζηαζεξή 
«ζε γεληθέο γξακκέο».] 

 Δηόηη ζηελ αξρή ε ζεξκνθξαζία είλαη αθόκε πςειή όπνπ ην πνζό ηνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ήηαλ πνιύ ρακειό. 

 Αλαθέξεηαη ζηελ αλσκαιία κηαο από ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 
 Ήηαλ πεξίπνπ ζην 1910, όηαλ ε ζεξκνθξαζία είρε πέζεη θαη απηό ζπλερίζηεθε 

γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

 Σηε δεύηεξε γξαθηθή παξάζηαζε ιίγν πξηλ ην 1910 παξαηεξείηαη κία κείσζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο Γεο. 

 Επηζεκαίλεη θάπνηα δηαθνξά ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, αιιά ε 
αηηηνιόγεζε δελ είλαη πιήξεο. 
 Σηε δεθαεηία ηνπ 1940 ε ζεξκόηεηα ήηαλ πνιύ πςειή, αιιά ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα πνιύ ρακειό.  
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Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεηαη ζηελ αλσκαιία κηαο θακπύιεο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 
 Πεγαίλεη ιίγν πάλσ θαη θάησ.  

 Πήγε πξνο ηα θάησ ην 1930. 

 Αλαθέξεηαη ζε κηα όρη θαιά πξνζδηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή 
ρξνλνινγία, ρσξίο θακία αηηηνιόγεζε. 
 Σην κεζαίν ηκήκα.  

 1910. 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 Τν 1940 ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο απμήζεθε όρη όκσο θαη νη εθπνκπέο 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

 Γύξσ ζην 1910 ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε αιιά όρη θαη νη εθπνκπέο. 
 
 

ΔΡΩΣΗΗ 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Δίλεη έλαλ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελέξγεηα / αθηηλνβνιία πνπ 
πξνέξρεηαη από ηνλ Ήιην. 
 Η ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην θαη ίζσο ε αιιαγή ζέζεο ηεο γεο.  

 Ελέξγεηα ε νπνία αλαθιάηαη από ηε Γε. [Θεσξείηαη όηη κε ηε ιέμε "Γε" ν 
καζεηήο ελλνεί ην "έδαθνο".] 

Δίλεη έλαλ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζ' έλα θπζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν 
ή ζ' έλα δπλεηηθό παξάγνληα ξύπαλζεο. 
 Υδξαηκνί ζηνλ αέξα. 

 Σύλλεθα. 

 Φαηλόκελα όπσο εθξήμεηο εθαηζηείσλ. 

 Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε (αέξηα, θαύζηκα). 

 Τν πνζό ησλ θαπζαεξίσλ πνπ εθπέκπνληαη.  

 CFC. 

 Ο αξηζκόο ησλ απηνθηλήησλ. 

 Όδνλ (ζαλ ζπζηαηηθό ηνπ αέξα).  
 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη ζηελ αηηία πνπ επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα. 
 Καηαζηξνθή ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ.  

 Τν πνζό ηνπ CO2 πνπ ειεπζεξώλεηαη. 

 Οξπθηά θαύζηκα. 

 Αλαθέξεηαη ζ’ έλα κε εηδηθό παξάγνληα. 
 Ληπάζκαηα.  

 Σπξέη. 

 Πώο ήηαλ ν θαηξόο. 

 Άιινη ιαλζαζκέλνη παξάγνληεο ή άιιεο απαληήζεηο. 
 Η πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ.  

 Άδσην. 

 Η ηξύπα ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο επίζεο κεγαιώλεη. 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.262-266), 
από OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


