TEST – DIDAKTIKA 6

Jméno a příjmení: ………………………………….……………………. Datum: ……………………………………………..
1. Organizační formy vyučování se týkají otázek (i více odpovědí):
a)
b)
c)
d)
e)

Kolik žáků se vyučuje
Kde se vyučuje
Jak se vyučuje
Jak dlouho se vyučuje
Jak často se vyučuje

2. Členění organizační formy vyučování podle samostatnosti žáků (i více odpovědí):
a)
b)
c)
d)

Individuální práce
Skupinová práce
Frontální práce
Spontánní práce

3. Dvouhodinová vyučovací hodina se nejčastěji objevuje u předmětů (i více odpovědí):
a)
b)
c)
d)
e)

Matematika
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Výtvarná výchova
Český jazyk

4. Učitel hodnotil práci skupiny. Kdy postupoval ŠPATNĚ (i více odpovědí)?
a) Ty jsi pro práci skupiny neudělal nic, naopak si vyrušoval ostatní. Tvoje hodnocení ve skupině
je nejhorší.
b) Vaše skupina byla ze všech skupin nejlepší, proto máte všichni jedničku.
c) Sami vyhodnoťte, jak se vám ve skupině pracovalo. Kdy přispěl nejvíce, kdo nejméně a proč.
d) Příště s žákem, který vás v práci zdržuje prostě nemluvte, ať nedostanete špatnou známku.
e) Ty jsi Aničko vedoucí skupiny, proto jsi také nejlépe hodnocena.
f) Všiml jsem si, kdo pracoval a kdo ne. Ti, kteří ve skupině nepracovali, nemohou mít stejnou
známku jako ti ostatní.
5. Jak postupuje při rozdělení žáků do skupin (i více odpovědí)?
a) Děti se rozdělí samy
b) Děti si skupinu vylosují
c) rozdělení do skupiny rozhoduje učitel

Doporučení: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy odpověď přeškrtněte a zakroužkujte jinou.

https://skolni.eu/

6. Vyučovací hodina je základní organizační jednotka. Trvá:
a)
b)
c)
d)

50 minut
45 minut
60 minut
90 minut

7. Součástí vyučovací hodiny, jako její samostatná etapa NENÍ:
a)
b)
c)
d)
e)

Organizační a administrativní etapa
Zadání domácího úkolu
Osvojení si nového učiva
Průběžná kontrola aktivity řáků
Prezentace cílů vyučovacího procesu

8. Označte NESPRÁVNÉ tvrzení:
a)
b)
c)
d)

Individuální zkoušení je etapa vyučovací jednotky
Zadání domácího úkolu je etapa vyučovací jednotky
Upevňování a opakování učiva je etapa vyučovací jednotky
Hospitace je etapa vyučovací jednotky

9. Je možné rozdělit žáky do skupin podle pracovního tempa?
a) Ano
b) Ne
c) Pouze v praktické škole

Doporučení: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy odpověď přeškrtněte a zakroužkujte jinou.

https://skolni.eu/

