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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ 

 
Σηε Σούδαλ αρέζεη λα θάλεη ζσλζέζεης κε κηθρούς θύβοσς, όπφς ασηός ποσ βιέπεηε 
ζηο παραθάηφ ζτήκα: 

 

Η Σούδαλ έτεη ποιιούς κηθρούς θύβοσς ζαλ ασηόλ ηοσ ζτήκαηος θαη τρεζηκοποηεί 
θόιια, γηα λα ηοσς ελώζεη θαη λα θάλεη άιιες ζσλζέζεης.    

Η Σούδαλ πρώηα θοιιάεη οθηώ θύβοσς καδί, γηα λα θάλεη ηε ζύλζεζε ποσ θαίλεηαη 
ζηο παραθάηφ ζτήκα A: 

 

Σηε ζσλέτεηα ε Σούδαλ θαηαζθεσάδεη ηης ζσλζέζεης ποσ θαίλοληαη ζηα παραθάηφ 
ζτήκαηα B θαη Γ:  
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Δρώτηση 1: ΣΥΝΘΔΣΔΙΣ ΜΔ ΚΥΒΟΥΣ 

Πόζοσς κηθρούς θύβοσς ζα τρεηαζηεί ε Σούδαλ, γηα λα θαηαζθεσάζεη ηε ζύλζεζε ηοσ 
ζτήκαηος  B; 

Απάληεζε:  ............................................. θύβοσς. 

Δρώτηση 2: ΣΥΝΘΔΣΔΙΣ ΜΔ ΚΥΒΟΥΣ 

Πόζοσς κηθρούς θύβοσς ζα τρεηαζηεί ε Σούδαλ, γηα λα θαηαζθεσάζεη ηε ζύλζεζε ηοσ 
ζτήκαηος Γ; 

Απάληεζε:  ............................................. θύβοσς. 

Δρώτηση 3: ΣΥΝΘΔΣΔΙΣ ΜΔ ΚΥΒΟΥΣ 

Η Σούδαλ αληηιακβάλεηαη όηη τρεζηκοποίεζε περηζζόηεροσς κηθρούς θύβοσς από 
όζοσς πραγκαηηθά τρεηαδόηαλ, γηα λα θαηαζθεσάζεη κηα ζύλζεζε ζαλ ασηή ηοσ 
ζτήκαηος Γ. Καηαιαβαίλεη όηη ζα κπορούζε λα έτεη θοιιήζεη ηοσς κηθρούς θύβοσς 
αθήλοληας εζφηερηθά έλα θελό. 

Ποηος είλαη ο κηθρόηερος αρηζκός θύβφλ ποσ τρεηάδεηαη, γηα λα θαηαζθεσάζεη κηα 
ζύλζεζε ζαλ ασηή ηοσ ζτήκαηος Γ ποσ λα έτεη εζφηερηθά θελό;  

Απάληεζε:  ............................................. θύβοη. 

Δρώτηση 4: ΣΥΝΘΔΣΔΙΣ ΜΔ ΚΥΒΟΥΣ 

Τώρα ε Σούδαλ ζέιεη λα θαηαζθεσάζεη κία ζύλζεζε ποσ λα έτεη κήθος 6 κηθρώλ 
θύβφλ, πιάηος 5 κηθρώλ θύβφλ θαη ύυος 4 κηθρώλ θύβφλ. Θέιεη λα τρεζηκοποηήζεη 
ηο κηθρόηερο δσλαηό αρηζκό θύβφλ αθήλοληας ηο κεγαιύηερο δσλαηό θελό ζηο 
εζφηερηθό ηες ζύλζεζες.  

Ποηος είλαη ο κηθρόηερος αρηζκός θύβφλ ποσ ζα τρεηαζηεί, γηα θαηαζθεσάζεη ασηή ηε 
ζύλζεζε; 

Απάληεζε:  ............................................. θύβοη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 252-253), από 
Κέληρο Εθπαηδεσηηθής Έρεσλας, 2007, Αζήλα: Επηάιοθος Α.Β.Ε.Ε. 
Σημείωση 2. Θέκα ποσ δόζεθε ζηοσς καζεηές/ηρηες γηα ηο Πρόγρακκα PISA 2003 (θσρίφς έρεσλα). 
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 12 θύβοσς. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιες απαληήζεης. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 27 κύβοςρ. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιες απαληήζεης. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 26 θύβοη. 

 

Μη Αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιες απαληήζεης. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 96 θύβοη. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιες απαληήζεης. 

 
 

 

 

Σημείωση. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 314-315), από 
Κέληρο Εθπαηδεσηηθής Έρεσλας, 2007, Αζήλα: Επηάιοθος Α.Β.Ε.Ε. (πποσαπμογή)  


