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SCENAR1USZ WARSZTATU NR 1
w sekcji matematycznej

—

Wprowadzenic 15 min :
• powilanic i przcdstawicnic colow wars/ talow,
• omowicnic budowy zadaii WAV i podanic przykladow,
• prczentacja roznycli form kart odpowicdzi do zadaii WAV i przykladow zcstawicii wynikow pomiaru
przy uzyciu zadan zamknigtych .

Cele
Wr wyniku zajgc uczcstnik potrafi :
• rozpoznawac wfasciwosci pomiarowc zadan WAV zamicszczanydi w roznycli opracowaniacli,
• okrcslac zaloty i ograniczcnia narzodzi pomiaru zbudowanych z zadaii WAV,
• podcjmowau dccyzjc, kicdy zastosowac zadania WAV.

Sprz t i materialv :
1. Rzutnik pisnia .
2. Czyinik karl odpowicdzi (mozliwosc skorzyslania) .
3. Pisaki, arkusze papieru
dla szcsciu grup.
4. Gunia do przyklejania arkuszy.
5. Zcstaw zadan do rozwiqzania i karty odpowicdzi do zaznaczenia rozwiqzari dla kazdcgo z uczcstnikow.
6. Standardv wymagaii cgzaniinacyjnych dla gimnazjum .

^

—

—

Cwiczenie 1 20 min.
IJczcstnicy otrzymujq do rozwiqzania i zapisania odpowicdzi na karcic do czytnika zcstaw 10 zadan
WAV roznycli tvpow. Nast pnic karly odpowicdzi sq pr/ckazywanc do czytnika i stamtqd olrzymujomy
zcstawici IIC wvnikdw.

—

—

^

—

Cwiczenie. 2 15 min.
Dziclimy uczcstnikow na 4-osobowe zespoly. Kazdy z zcspolow losujc dwa zadania i dokonujc icb opisu :
okrcsla sprawdzanc czynnosci ucznia, katcgori cclu nauczania, poprawnc odpowicdzi itp.
Jako podsumowanic przcdstawiamy kartotcky zcstawu oraz klucz poprawnycli odpowicdzi.

^

—

Cwiczenie 3 35 min.
Dokoniijoniy podziahi uczcstnikow na 6 zcspolow. Kazdy z zcspolow losujc jedno z zadaii I -VI, ktoiym siy zajmic.

Zadania
Okrcslic zalcty i ograniczcnia zadaii wvborii wiclokrotncgo dla :
I rozpoznawania , na ilc spclnionc sq ccic ksztalccnia matematyeznego,
II uczotiia sic st rat.cgii podejmowania dcoyzji,
III obicktywizmu punktowania,
IV latwosci analizy dydaktyczncj wynikow sprawdzania ,
V organizaeji badaii masowycli ,
VI konstruktorow arkuszy cgzaniinacyjnycli .
.

Przcdstawiciclc zcspolow prczcnlujq wyniki pracy. Dyskusja z wykorzyslanicm zcstawicnia wynikow zcstawu
10 zadaii rozwiqzywanycli wcwiczcniu 1 .

