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ΣΟ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 
’ έλα πεξηνδηθό γηα απηνθίλεηα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ λέσλ απηνθηλήησλ. Σν απηνθίλεην κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο 
παίξλεη ην βξαβείν «Σν Απηνθίλεην ηεο Υξνληάο». Αμηνινγήζεθαλ πέληε θαηλνύξγηα 
απηνθίλεηα, θαη ε βαζκνινγία ηνπο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Απηνθίλεην Κξηηήξηα 
Αζθαιείαο 

(S) 

Απνδνηηθόηεηα 
βελδίλεο  

(F) 

Εμσηεξηθή 
Εκθάληζε 

(E) 

Εζσηεξηθά 
Αμεζνπάξ 

(T) 

Ca 3 1 2 3 

M2 2 2 2 2 

Sp 3 1 3 2 

N1 1 3 3 3 

KK 3 2 3 2 

Η βαθμολογία έχει ωρ εξήρ: 

 3 Βαθμοί = Τέλειο    2 Βαθμοί  = Καλό    1 Βαθμόρ = Μέτπιο 

Δρώτηση 1 

Γηα λα ππνινγηζηεί ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ελόο απηνθηλήηνπ, ην πεξηνδηθό 
ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαθάησ θαλόλα, ν νπνίνο είλαη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ 
επί κέξνπο βαζκώλ: 

 Σειηθή βαζκνινγία = 3 x S + F + E + T 

Να ππνινγίζεηο ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ απηνθηλήηνπ  “Ca”.  Να γξάςεηο ηελ 
απάληεζή ζνπ ζηνλ θελό ρώξν πνπ αθνινπζεί. 

Σειηθή βαζκνινγία γηα ην απηνθίλεην “Ca” =  ............................................................  

Δρώτηση 2 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ “Ca” ζθέθηεθε όηη ν θαλόλαο γηα ηνλ ππνινγηζκό 
ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο δελ είλαη δίθαηνο.   

Να γξάςεηο έλαλ θαλόλα ππνινγηζκνύ ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο έηζη, ώζηε ην 
απηνθίλεην  “Ca” λα είλαη ν ληθεηήο. 

Ο θαλόλαο ζνπ πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο θαη πξέπεη λα ηνλ 
γξάςεηο, ζπκπιεξώλνληαο κε ζεηηθνύο αξηζκνύο ηα ηέζζεξα δηαζηήκαηα ηεο 
παξαθάησ εμίζσζεο.   

Σειηθή βαζκνινγία = ………  S + ………  F + ………  E + ………  T 
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ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1  
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

15 βαζκνί. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2  
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

σζηόο θαλόλαο πνπ θάλεη ην απηνθίλεην ”Ca” ληθεηή. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
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