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KONSPEKT ZAJEC WARSZTATOWYCH
w sekcji przyrodniczej

Cele zaj c warsztatowych
• Poszcrzcnic wicdzy uczcstnikow warsztatow na tcmat konstmkcji, rodzajow. form i zalcrcsu tenia tyeznego zadaii WAV.
• Przygotowanic iiczosinikow warsztatow do krvlyczncj analizy zadaii WAV
• Pomwnanio mozliwosci i ograniczcri w stosowanin zadaii WAV w badaniach kamcralnyeh i na
szerokq skaly.
• Doskonalcnic umicj tnosci zapisywania czynnosci poddawanych sprawdzaniu oraz konstriiowaniu
zadaii WAV stosownych do okrcslonych czynnosci.
• Inlorprotownnic zapismv zawarlych w slandardacli wymagaii dla przedmiotow przymdniczych na
mznycli szczeblacb ksztalcenia, ilustmwanie lycb zapisow pr/ ykludowyrni czynnosciami oraz kon struowanic prototypbw zadaii WAV; wiqzki czynnosci i wujzki zadaii.

^

^

Plan zaj e warsztatowych:

^

1. Wlasciwosci, formv i zakres teniatveziiy zadaii wyboru wiclokrotncgo. Przyklady
zadaii wqskospccjalizaeyjnycli (na przykladzic biologii i clicmii ) oraz intcrdyscyplinarnycli.

Ilustracja:
Zadanie 1.
W jakini stosunkii objytoseiowym nalczy zmicszac pentan z powictrzcm. aby otrzymac sadzy ?

.

A 1:3

13. 1 : 8

C. 1 : 15

D. 1 : 4()

Zadanie 2.
W jakini stosunkii objytosciowym nalczy zmicszac propan z powictrzcm, aby nastqpiio
ealkowile spalcnic wcglowodom ?
A. 1 : 5

13. 1 : 8

C. 1 : 25

I). 1 : 40

2 . Czynnosci uezniow a konstrukeja zadaii wyboru wiclokrotncgo. Przyklady zadaii spraw dzajijcycli opanowanic czynnosci z poszczcgolnych kategorii taksononiicznycli.
a) Okrcslanic czynnosci sprawdzanych przcz zadania WAV
b) Okrcslanic kategorii cclow (wg taksonoinii AI3C 13. Nicmicrki) w kilku przykladowycb zadaniacli WAV
c) Pordwnywanic wvbranycb standarddw cgzaminacyjnycb z zadaniami WAV majqcymi sprawdzac
icb opanowanic ( na przykladzic standardow dla szkol podstawowych, gimnazjdw i mat my) .
cl) Sformulowanie kilku (2-3) czynnosci rcprczcntujqcycli reizne standard)’ wymagaii cgzaminacyj nycli i skonstruowanic prototypow zadaii WAV, sprawdzajqcych icb opanowanic (wiqzki czynnosci
i wiqzki zadaii) .
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3. Analiza zadaii W\V

• Poprawnosc mcrytoiyczna.
• Kontckst w zaclaniach WAX'' dostosowanic koniunikatu zawartego w zadanin Ho poziomu opcrowania
wicdzfj w proeesiedydaktycznyni. Zamicnnosc komunikatow wcrhalnycli i symbolicznvdi. Dystrak ( ory \v zadaniach \\A\ "
• Poprawnosc redakcyjna (na pr/ ykfadzic wiqzki zadaii).
• Zaehowanic liarmonii ini dzy fornaj a trcsciq zadania — bez nadmicinej belctiyzacji i skrotow
myslowych.
• Stosownosc zadan WAX:
• Trafnosc zadan woboc czynnosci, kldrc zadania powinno mierzyc, Izn. kaiogorii coin. mnlrrialu
i poziomu wvmagaii.
• Oczekiwanv poziom tmdnosci (latwosci) zadania.
• Okrcslanic zalct i wad zadan WAX' wykorzystywanych w pomiarzo ozasi$gu kamcralnym i masowyni.

^

•

Srodki dydaktyczne:
a) przykfadowe standard)' egzaminacyjnc z biologii i cheinii (malerialy powidonc ),
b) przykfadowc zcstawv zadan \VW (matcrialy powidonc),
c) rzutniki pisma i foliograniy tcmatycznc,
• oczokiwane wlasciwosci zadaii i toslu,
• wlasciwosci zadaii XXAX'’
• rodzajc zadaii XXAX7 ( wg. 13. Nicrnicrki) .
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TYPY ZADAN WIELOKROTNEGO WYBORU
J. Stanley, K . Hopkins ( 1972) W: Pomiar wynikow ksztalcenia B. Niemierko ( 1999)
Gzyniiose ucziiia

Przvldadv zadail

1

Dolmiowanie

Co to jest ...?
Kldrc z ponizszyeb twierdzeri wyraza to samo, co twierdzcnic... ?

2

Okrcslanic coin

Do czego siuzy...?
Dlaczcgo... |wskazanic stanu rzcczv lub dziatania !udzkiego|?

3

Ustalanic przyczyny

Jaki jest powod... ?
\Vjakicli wamnkach jest prawdij, zo... ?

4

Przcwir 1ywanie slaitku

Jakic byly skutki... ?
Co nalezy zrobic, aby... ?

5

Ustalanic zwiij/ku

Jaki jest zwiijzck miydzy...?
Co nastqpi, gdy |jednoczesnie, kolcjnoj ... |wydarzenia lub dzialania|?

6

Znajdowanie blydu

Wskaz, ktory z nast£pujqcych jest... blgdny ?
Jaki blfjd wyst puje...?

Typ

^

7

Naprawianie blydu

Jalaj zasady naruszono...?
Jak naprawic... ?

8

Oeenianie

Na jakiej podstawic niozna occnic...?
Jakij wartose ma...?

9

Ustalanic roznicy

Jaka jest glowna roznica iniydzy...?
Ktory z... jest rozny od pozostaJych...?

10

Ustalanic podobieilslwa

\V czym s«| podobne...?
Ktory z... jest najbardziej podobny do...?

11

Porzfjdkowanie

Ktoiy z Ipr/edmiotow, etapow dzialaniaj jest ( stopniowalna wlasciwosc|?
Ktory porzqdek... jest wlaseiwy ?

12

Wypclnianic luki

Ktoiy z... stanowi iizupelnienic |porzijdkn. systemu|?
Wktorym [ zbiorzc| brakujc |dancgo clcmentu|?

13

Stosowanic zasarly

Wedlug jakiej zasarly... [ sian rzeezy, urzqdzcnie|... ?
Ktory z ... iluslmje zasady ... ?

14

Uzasadnianic opinii

Ktory z dowodow... jest najsilnicjszy ?
Czego dowodzi...?

