BIOLOGIE, CHEMIE
Kateřina KUBRICHTOVÁ
SEŠITY, POZNÁMKY, UČEBNICE
 SEŠIT libovolný, ale MUSÍTE si vést - předkládáte při zkoušení
 UČEBNICE:
 Chemie: ODMATURUJ Z CHEMIE (1. nebo 2. vydání)
 Biologie:
 BIOLOGIE ROSTLIN pro gymnázia
 ZOOLOGIE
 BIOLOGIE ČLOVĚKA pro gymnázia
 GENETIKA pro gymnázia
 EKOLOGIE pro gymnázia

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE
 ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – 1x za pololetí (zkouším podle abecedy, popř. dobrovolníky);
 pokud jste se nemohli ze závažného důvodu připravit na hodinu, omlouváte se PŘED hodinou
 TESTY - s dostatečným předstihem domluvíme termín včetně rozsahu učiva;
 vždy 2 termíny testů:
 1. termín = řádný (pokud dopředu víte, že nebudete ve škole, oznámit předem!)
 2. termín = náhradní (pro ty, kteří chyběli na 1. termínu); bude určen do 14-ti dnů po
řádném termínu;
 pokud se nedostavíte ani na jeden termín, jste hodnoceni stupněm 5
 DOMÁCÍ ÚKOLY, PRACOVNÍ LISTY – jejich vypracovávání je součástí celkového hodnocení
LABORATORNÍ CVIČENÍ
 POVINNÁ ÚČAST – Lc jsou nedílnou součástí výuky, doplňují učivo a laboratorní techniky a poznatky
získané na Lc budou součástí testů a zkoušení
 DĚLENÍ NA POLOVINY – dodržujte; pokud náhodou nemůžete jít na Lc s vaší skupinou, lze se VČAS
domluvit a výjimečně přijít s druhou polovinou
 LABORATORNÍ PLÁŠŤ = povinná výbava na Lc z CHEMIE! (bavlněný, s dlouhým rukávem) - můžete
mít 1 do dvojice; bez pláště nebudete vpuštěni na Lc !!!
 LABORATORNÍ PROTOKOL = záznam o experimentu; základní pravidla:
 vždy na nelinkovaný papír A4 (volné papíry nebo sešit)
 možno psát na PC – nákresy tužkou nebo pomocí spec. programů – foto z mobilu nestačí!
 nákresy obyčejnou tužkou včetně popisu
 odevzdat do týdne od Lc – tedy vždy následující týden na hodině
 hodnocení známkou – do klasifikace se započítá průměrná známka ze všech protokolů za
pololetí; neodevzdaný protokol hodnocen stupněm 5
 kritéria hodnocení viz informace na Lc

www.bi-ch-pripotocni.webnode.cz
 zde najdete zadání domácích úkolů, termíny testů, případně materiály k výuce ve formátu PDF
 web je přístupný také ze stránek školy www.gsgpraha.cz/zamestnanci, kde kliknete na moje jméno
Mgr. Kateřina Kubrichtová

