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Ερώτηση 1 

Τι έτρωγε η κάμπια, όταν η δασκάλα την έδειξε για πρώτη φορά στα παιδιά; 

 Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η κάμπια έτρωγε φύλλα. 

Παραδείγματα: 

Η κάμπια έτρωγε πράσινα φύλλα. 

Φύλλα. 

Φυτά. 
 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η κάμπια έτρωγε φύλλα. 

Παράδειγμα: 

Φαγητό. 

 

Ερώτηση 2 

Πού είδαν τα παιδιά την κάμπια να μεταμορφώνεται σε πεταλούδα; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι τα παιδιά είδαν την κάμπια να μεταμορφώνεται σε 

πεταλούδα, μέσα στο δοχείο ή, γενικότερα, στην τάξη ή στο σχολείο. 

Παραδείγματα: 

Στο δοχείο. 

Στην τάξη. 

Στο σχολείο. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν υποδηλώνει ότι τα παιδιά είδαν την κάμπια να μεταμορφώνεται σε 

πεταλούδα, μέσα στο δοχείο ή, γενικότερα, στην τάξη ή στο σχολείο. 

Παραδείγματα: 

Στο φύλλο. 

Έξω. 

 

Ερώτηση 3 

Γιατί το αβγό έπρεπε να βρίσκεται πάνω σε φύλλο; 

Διαδικασία: Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Κάμπια σε πεταλούδα 
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1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι το αβγό έπρεπε να βρίσκεται πάνω σε πράσινο φύλλο, έτσι 

ώστε, όταν εκκολαφθεί, η νέα κάμπια να μπορεί να τραφεί.  

Παραδείγματα: 

Έτσι ώστε να έχει τροφή. 

Για να το φάει η κάμπια. 

Η κάμπια θα πεινάει. 

Για να το φάει. 
 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι το αβγό έπρεπε να βρίσκεται πάνω σε πράσινο φύλλο, 

έτσι ώστε, όταν εκκολαφθεί, η νέα κάμπια να μπορεί να τραφεί. 

Παραδείγματα: 

Για να το φάει η πεταλούδα. 

Για να μεγαλώσει. 

Για να φάει (Σημειώστε ότι αυτή η απάντηση είναι αρκετά ασαφής). 

 

Ερώτηση 4 

Η ορθή απάντηση είναι το Β. 

 

Ερώτηση 5 

Η ορθή απάντηση είναι το Α. 

 

Ερώτηση 6 

Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 

 

Ερώτηση 7 

Πόσες φορές η κάμπια εκδύθηκε το δέρμα της; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η κάμπια εκδύθηκε το δέρμα της τέσσερις φορές.  

Παραδείγματα: 

Τέσσερις φορές. 

Τέσσερις. 
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0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η κάμπια εκδύθηκε το δέρμα της τέσσερις φορές. 

Παραδείγματα: 

Πέντε φορές. 

Τέσσερις μέρες. 
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Ερώτηση 8 

Πόσο μεγάλη έγινε η κάμπια, όταν σταμάτησε να μεγαλώνει; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η κάμπια, όταν σταμάτησε να μεγαλώνει, έγινε ίσα με το 

μικρό δαχτυλάκι του παιδιού. 

Παραδείγματα: 

 Ίσα με το μικρό μου δαχτυλάκι. 

 Ίσα με το μικρό δαχτυλάκι ενός παιδιού. 

 Δάχτυλο. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η κάμπια, όταν σταμάτησε να μεγαλώνει, έγινε ίσα με το 

μικρό δαχτυλάκι του παιδιού.  

Παραδείγματα: 

Μεγάλωσε ίσα με ένα χέρι. 

Έγινε μεγάλη. 

Μικρή. 

 

Ερώτηση 9 

Για ποιον λόγο χρησιμοποίησε η κάμπια τον κόμπο από μετάξι; 

Διαδικασία: Εντοπισμός και ανάκτηση ρητά διατυπωμένων πληροφοριών 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η κάμπια χρησιμοποίησε τον κόμπο από μετάξι, για να 

κρεμαστεί ανάποδα (από ένα κλαδί). 

Παραδείγματα: 

Για να κρεμαστεί ανάποδα. 

Για να κρεμαστεί. 

Για να κρεμαστεί από ένα κλαδί. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δεν δηλώνει ότι η κάμπια  χρησιμοποίησε τον κόμπο από μετάξι, για να 

κρεμαστεί ανάποδα (από ένα κλαδί). 

Παραδείγματα: 

Για να φάει. 

Για να φτιάξει σπίτι. 

 

Ερώτηση 10 

Η ορθή απάντηση είναι το Α. 
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Ερώτηση 11 

Η ορθή απάντηση είναι το Δ. 

 

Ερώτηση 12 

Η ορθή απάντηση είναι το Β. 

Ερώτηση 13 

Η ορθή απάντηση είναι το Δ. 

 

Ερώτηση 14 

Η ορθή απάντηση είναι το Γ. 

 

Ερώτηση 15 

Βάλε σε ορθή σειρά τι συνέβη στην κάμπια, καθώς άλλαζε σε πεταλούδα. Ο αριθμός 1 έχει 

σημειωθεί για σένα. 

___ Η κάμπια έφτιαξε ένα σκληρό κουκούλι. 

_1_ Η κάμπια έτρωγε και μεγάλωνε. 

___ Η πεταλούδα τίναξε τα φτερά της. 

___ Το κουκούλι με τη χρυσαλίδα σχίστηκε. 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

_2_ Η κάμπια έφτιαξε ένα σκληρό κουκούλι. 

_1_ Η κάμπια έτρωγε και μεγάλωνε. 

_4_ Η πεταλούδα τίναξε τα φτερά της. 

_3_ Το κουκούλι με τη χρυσαλίδα σχίστηκε. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Οποιαδήποτε άλλη σειρά. 

 

Ερώτηση 16 

Σκέψου με βάση όλο το κείμενο. Γιατί νομίζεις η δασκάλα έφερε την κάμπια στην τάξη; 

Διαδικασία: Εξέταση και Αξιολόγηση Περιεχομένου, Γλώσσας και Κειμενικών Στοιχείων 

 

1 - Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ότι η δασκάλα έφερε την κάμπια στην τάξη, για να τη δουν τα 

παιδιά να μεγαλώνει και να αλλάζει (σε πεταλούδα). 

Παραδείγματα: 

Για να τη δουν να αλλάζει σε πεταλούδα. 

Για να μάθουν πώς γίνονται οι πεταλούδες. 

Για να τη δουν να αλλάζει. 

Γιατί ήθελε να τη δουν να μεγαλώνει. 

 

Ή 
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Η απάντηση δηλώνει ότι η δασκάλα έφερε την κάμπια στην τάξη, για να μάθουν τα παιδιά για 

τις πεταλούδες, γενικά, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αλλαγή από κάμπια σε πεταλούδα. 

Παραδείγματα: 

Για να μάθουν για τις πεταλούδες. 

Για να δουν πώς λειτουργούν οι πεταλούδες. 

   Ή 

 

Η απάντηση δηλώνει ότι η δασκάλα έφερε την κάμπια στην τάξη, για να μάθουν τα παιδιά  για 

τον κύκλο της ζωής, χωρίς να αναφερθούν στην αλλαγή της κάμπιας σε πεταλούδα. 

Παραδείγματα: 

Για να μάθουν για τον κύκλο της ζωής. 

Για να μάθουν για τον κύκλο της ζωής της κάμπιας. 

Για να μάθουν πώς αρχίζει και πώς τελειώνει ο κύκλος της ζωής της κάμπιας. 

 

0 - Μη Αποδεκτή Απάντηση 

Η απάντηση δηλώνει ασαφή λόγο, για τον οποίο η δασκάλα έφερε την κάμπια στην 

τάξη ή δηλώνει μια ελλιπή περιγραφή της διαδικασίας της αλλαγής από κάμπια σε 

πεταλούδα 

Παραδείγματα: 

Για να μάθουν για τις κάμπιες. 

Για να τη δουν να τρώει. 

Για να μάθουν για τη φύση. 

Επειδή ήταν ωραία. 

 

 

 
Ανακτήθηκε από https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-released-items.html και μεταφράστηκε και 

προσαρμόστηκε από την Ομάδα Εργασίας Ελληνικών Δημοτικής Εκπαίδευσης  
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