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dr Tadeusz Patrzatek
Grazyna Szyling

ZARYS KONSPEKTU ZAJEC WARSZTATOWYCK
w sekcji humanistycznej

I icmal (2 god/.):
Uzylccznosc i zaslosowanic zadaii WAV \v sprawd/aiiiu liuniaiiislycziiycli osic}gni?e ucxnimv
— ii \\ zgl?diiieniem egzamiiiaw donioslych.

Cel:
Prze/ iiesimie z obrad plenaniych i przedyskuIowanie w zespole specjalisldw przedmioloivych zagacl-

riieri szczegolnie inleresnjqcych humcmisUhv.
IVzcwidywane tenuity:

1 . Do sprawdzania ezcgo nadajq si? — SJJ stosowano — zadania W\V:— \v poszezegblnyeh pr/edmiotaeli humanistycznyeh,— w dzialach tvcli przedrniotdw,
— w katcgoriacli taksonoinicznych ositjgni?c ueznimv?

2. Czy rzcczywiscic umiej?tnosci humanistyezne — jako czynnosci uezniow — dajq si? wprost spraw-
dzac zadaniami WAV?

3. Czy zadania do egzaminow donioslych dajq si? standarvzowac (wohec potrzeby zachowania ich
tajnosci)?

4 . Podalnosc zadaii WAV na odpisywanie („sciqganio” ) mzwitjzaii w egzaminaeh donioslych. Sposohy
za|)ohiegania pr/ewidywanemu zjawisku \v wymiar/c i wamnkaeh krajowyeh.

5. Zadania WAV w szkolc a ..cywilizaeyjne zanuiwienie" na iuniej?tnosei wybierania produktow goto-
wyeh.

Inno zagadnienia wniesione rlo dyskusji przez uezestnikow zaj?c.

II temat (2 godz.) :
Konstmowanie humanistycznyeh zadaii WAV'

Cel:
/

Cwiczenia w pokonywaniu niektorych Irudnosci, sprawianych konstruktorowi przez zadania H U
z przedrniotdw humanistycznyeh.

1. Mozliwosci i sposohy czysciowcgo otwierania zadaii WAV
2. Slosowanie odpowiedzi do wybom (allernaUi) typu: ,,zadcn // wszystkie z wymienionyclv’.
3. Czy jest mozliwe i eelowe rozliiznianie rygomw zamkni?losci przez dopuszczenie rudiomej licz-

hy dystraktordw i wi?kszej (niz jedna) liezby odpowiedzi punktowanyeb dodatnio? Dyskusja
przykladow.

4. Zadania WAX' w tescie czytania ze zrozumienicin — szezcgolna stosownose w tekscie nieliterackim
i szczegolne tmdnosci w tekscie lilerackim (artystyeznym). Zadania wykraczajfjce po/a to tylko,
co jest w tekscie.
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5. .)uk najnmicj slow w allernataeh a szezegolna potrzdm i sposoby ich doprecyzowywania w przetl-
miotach humamstycznycli.

6. Mozliwosci konstruowania zadaii W\Vz kategorii postaw (wartosciowanic kryterialnc,upodohania).

Pomoco do wykor/yslanin: mferaly zscsji plonarnych (I), powiolono przyklady zadan — wniesiono na
warsztaty przcz pmwadzijccgo i uezestnikow (II).




