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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

 
Η Μέη Ληλγθ από ηε Σηγθαπνύξε εηνηκάδεηαη γηα ηαμίδη ηξηώλ κελώλ ζηε Νόηηα Αθξηθή 
ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο ζπνπδαζηώλ. Πξέπεη λα αληαιιάμεη δνιάξηα 
Σηγθαπνύξεο (SGD) κε Ννηηαθξηθάληθα ξαλη (ZAR).  

Δρώτηση 1: ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  

Η Μέη Ληλγθ έκαζε όηη ε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο αλάκεζα ζηα δνιάξηα Σηγθαπνύξεο θαη 
ηα Ννηηαθξηθάληθα ξαλη ήηαλ: 

1 SGD = 4,2 ZAR 

Η Μέη Ληλγθ αληάιιαμε 3.000 δνιάξηα Σηγθαπνύξεο κε Ννηηαθξηθάληθα ξαλη ζηελ πην 
πάλσ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο.   

Πόζα Ννηηαθξηθάληθα ξαλη έιαβε ε Μέη Ληλγθ; 

Απάληεζε:  ............................................. …………………………………………………. 

Δρώτηση 2: ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Μεηά ηξεηο κήλεο, ε Μέη Ληλγθ επέζηξεςε ζηε Σηγθαπνύξε έρνληαο ππόινηπν 3.900 
ZAR. Τα αληάιιαμε κε δνιάξηα Σηγθαπνύξεο, παξαηεξώληαο όηη ε ηηκή 
ζπλαιιάγκαηνο είρε αιιάμεη ζε:  

1 SGD = 4 ZAR 

Πόζα δνιάξηα Σηγθαπνύξεο πήξε ε Μέη Ληλγθ; 

Απάληεζε:  ............................................. ………………………………………………. 

Δρώτηση 3: ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ απηώλ κελώλ ε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο άιιαμε από 4,2  
ζε 4 ZAR γηα θάζε SGD. 

Όηαλ ε Μέη Ληλγθ αληάιιαμε ηα Ννηηαθξηθάληθά ηεο ξαλη κε δνιάξηα Σηγθαπνύξεο, 
ηελ ζπλέθεξε θαιύηεξα πνπ ε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο έγηλε 4 ZAR αληί 4,2 ZAR;  
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

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

 
 
 
 
 
Σημείυζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών - PISA (ζει. 209-210), από 
Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Επηάινθνο Α.Β.Ε.Ε. 
Σημείυζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).  
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 12.600 ZAR (δελ απαηηνύληαη κνλάδεο). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 975 SGD (δελ απαηηνύληαη κνλάδεο). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 «Ναη», κε επαξθή αηηηνιόγεζε. 

 Ναι, η σαμηλόηεπη ηιμή ζςναλλάγμαηορ (για 1 SGD) θα επιηπέτει ζηη Mέι 
Λινγκ να πάπει πεπιζζόηεπα δολάπια Σιγκαπούπηρ για ηα Νοηιαθπικάνικά ηηρ 
πανη. 

 Nαι, 4,2 ZAR για ένα δολάπιο θα θέπει αποηέλεζμα 929 ZAR. [Σημείυζη: Ο 
μαθηηήρ έκανε ζυζηά ηοςρ ςπολογιζμούρ και ηη ζύγκπιζη αλλά ανηί για SGD 
έγπατε ZAR. Αςηό ηο λάθορ θα αγνοηθεί.] 

 Ναι, επειδή είσε λάβει 4,2 ZAR για 1 SGD και ηώπα ππέπει να πληπώζει μόνο 
4 ZAR για να λάβει 1 SGD. 

 Ναι, επειδή κάθε SGD γίνεηαι καηά 0,2 ZAR θηηνόηεπο. 

 Ναι, επειδή η διαίπεζη με ηο 4,2 δίνει μικπόηεπο πηλίκο από ηη διαίπεζη με ηο 4. 

 Ναι, ήηαν ππορ όθελόρ ηηρ. Αν δεν έπεθηε  θα είσε πεπίπος $50 λιγόηεπα.  

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

«Ναη», ρσξίο αηηηνιόγεζε ή κε αλεπαξθή αηηηνιόγεζε. 

 Ναι, μία μικπόηεπη ηιμή ζςναλλάγμαηορ είναι καλύηεπη. 

 Ναι, ήηαν ππορ όθελορ ηηρ Μέι Λινγκ επειδή όηαν πέθηει ηο ZAR ηόηε θα έσει 
πεπιζζόηεπα σπήμαηα για να ηα ανηαλλάξει με SGD. 

 Ναι, ήηαν ππορ όθελορ ηηρ Μέι Λινγκ. 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 

Σημείυζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών - PISA (ζει. 272-273), από 
Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Επηάινθνο Α.Β.Ε.Ε. (πποζαπμογή)  


