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Zastosowanie różnych reprezentacji w
rozwiązywaniu zadań.
Problem solving in inquiry-based learning
Dr Dagmara Sokołowska
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Przykład z dynamiki
Zadanie 1A.
Samochód jedzie po linii prostej ze stałym przyspieszeniem po chropowatej powierzchni w prawo.
Wymień wszystkie siły działające na samochód oraz narysuj je w odpowiedniej skali na diagramie sił.
Zadanie 1B.
Na wykresie przedstawiono zależność szybkości samochodu od czasu
dla pojazdu poruszającego się po linii prostej.
Wymień wszystkie siły działające na samochód oraz narysuj je w
odpowiedniej skali na diagramie sił.

Zadanie 1C.
W tabeli przedstawiono wyniki pomiaru szybkości pojazdu
poruszającego się po linii prostej.
Wymień wszystkie siły działające na samochód oraz narysuj je w
odpowiedniej skali na diagramie sił.
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Przykład z dynamiki
Zadanie 2A.
Samochód jedzie po linii prostej ze stałym przyspieszeniem po chropowatej powierzchni w prawo.
Który z poniższych diagramów sił jest właściwy dla tej sytuacji?
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Nazwij wszystkie występujące na diagramie siły działające na samochód podczas tego ruchu
siła
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Test Lawsona rozumowania naukowego
1. Wyobraź sobie, że masz dwie gliniane kulki takiego samego rozmiaru i
kształtu. Dwie kulki mają także taką samą masę. Jedna z nich została
spłaszczona do postaci podobnej do naleśnika.
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?
A. Spłaszczony kawałek waży więcej niż kulka nieodkształcona
B. Oba kawałki ważą tyle samo
C. Kulka waży więcej niż spłaszczony kawałek
ponieważ
A. spłaszczony kawałek pokrywa większe pole powierzchni.
B. kulka naciska bardziej w jednym miejscu.
C. Kiedy przedmiot ulega spłaszczeniu, traci na wadze.
D. W żadnym z tych dwóch przypadków nie dodano i nie odjęto gliny.
E. Jeśli przedmiot ulega spłaszczeniu, nabiera wagi.

Test Lawsona rozumowania naukowego
2. Na prawo pokazano rysunki dwóch cylindrów wypełnionych wodą do tego samego poziomu.
Cylindry mają jednakowy rozmiar i kształt. Na rysunkach pokazano także dwie kulki,
jedną szklaną, a drugą stalową. Kulki mają te same rozmiary, ale kulka stalowa
jest znacznie cięższa od szklanej. Kiedy szklaną kulkę włożymy do cylindra nr 1,
tonie ona w wodzie a poziom wody podnosi się do szóstej kreski.
Jeśli włożymy stalową kulkę do cylindra nr 2, poziom wody podniesie się:
A. do tego samego poziomu, co w cylindrze nr 1
B. do wyższego poziomu niż w cylindrze nr 1,
C. do niższego poziomu niż w cylindrze nr 1
ponieważ
A. kulka stalowa szybciej tonie
B. kulki są wykonane z różnych metali
C. kulka stalowa jest cięższa od kluki szklanej
D. kulka szklana wywiera niższe ciśnienie
E. kulki są jednakowych rozmiarów

Test Lawsona rozumowania naukowego
3. Farmer Brown obserwował myszy żyjące na polu. Odkrył, że wszystkie one były albo grube,
albo chude. Odkryła także, że miały one albo czarne, albo białe ogonki. Zainteresował się, czy
istnieje jakakolwiek korelacja pomiędzy rozmiarem myszy, a kolorem jej ogona. Złapał więc i
ogrodził myszy w jednej części swojego pola, i obserwował je.
Czy sądzisz, że istnieje jakiekolwiek powiązanie pomiędzy kolorem ogona myszy, a ich
rozmiarem?
A. Wydaje się, że istnieje powiązanie
B. Wydaje się, że nie ma powiązania
C. Nie mogę podjąć się odgadnięcia
ponieważ
A. Jest po trochu każdego rodzaju myszy.
B. Może istnieć genetyczne powiązanie wymiarów myszy i kolorem ogona
C. Złapano zbyt mało myszy
D. Większość grubych myszy ma czarne ogonki, natomiast większość chudych – białe.
D. Kiedy myszy grubną, ich ogony stają się ciemniejsze.

Testy Świetlika
Konkurs 2009 Klasa 6
14. Rysunek przedstawia fragment pewnego łańcucha pokarmowego.
Wybierz z tabelki wiersz, w którym poprawnie zapisano liczbę
producentów, konsumentów i reducentów.
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18. W organizmie człowieka działa wiele układów, umożliwiających jego prawidłowe
funkcjonowanie. Układy te składają się z wielu różnych elementów.
W tabelce różnym układom przypisano po 4 wybrane elementy do nich należące.
W którym układzie popełniono błąd?
układ 1
zęby
dwunastnica
jelito
żołądek

układ 2
mózg
rdzeń kręgowy
neuron
receptor

A)
B)
C)
D)

układ 3
piszczel
kręg
młoteczek
rzepka

w nerwowym
w pokarmowym
w kostnym
w żadnym
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30. Mateusz przemierzył część centrum Wrocławia w poszukiwaniu pewnego miejsca.
Korzystając z opisu trasy oraz znajdującego się obok fragmentu mapy miasta, odpowiedz,
co chciał zrobić Mateusz.
„Stojąc na ulicy Jana Ewangelisty Purkyniego skierowałem się ulicą prowadzącą na północ.
Doszedłem do jej końca i skręciłem w lewo. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg przeszedłem
na wprost i skręciłem w kolejną ulicę w lewo. Doszedłszy to jej końca, skręciłem w prawo,
minąłem dwie przecznice, a następnie skręciłem na południowy-zachód.
Minąłem dwie przecznice, a dotarłszy do trzeciej – skręciłem w prawo
i tuż za rogiem znalazłem cel mojego spaceru.”
Mateusz chciał:
A) kupić książkę
B) zjeść obiad
C) zwiedzić zabytek
D) kupić bandaż

Warsztaty
Wybierz 1-3 temat(y) z lekcji przyrody.
Skonstruuj:
1. Jedno zadanie w różnych wersjach wykorzystujących 3-4
reprezentacje.
2. Zadanie Lawsona na rozumowanie naukowe
3. Zadanie świetlikowe na rozumowanie z wykorzystaniem
życiowego doświadczenia oraz wiedzy pochodzącej z różnych
źródeł.

