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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA  

ARKUSZA I 
 
Zasady oceniania. 

 Za rozwi zanie zada  z arkusza I mo na uzyska  maksymalnie 50 punktów.  

 Model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, a nie jest cis ym wzorcem 

sformu owania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zada  zamkni tych). 

 Za odpowiedzi do poszczególnych zada  przyznaje si  wy cznie pe ne punkty. 

 Za zadania otwarte, za które mo na przyzna  jeden punkt, przyznaje si  punkt wy cznie za 

odpowied  w pe ni poprawn . 

 Za zadanie otwarte, za które mo na przyzna  wi cej ni  jeden punkt, przyznaje si  tyle punktów, 

ile prawid owych odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu) przedstawi  zadaj cy. 

 Je eli podano wi cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni  wynika to z polecenia  

w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest  

w poleceniu. 

 Je eli w udzielonej przez ucznia odpowiedzi obok informacji prawid owych znajduj  si  równie  

informacje, które wiadcz  o zupe nym braku zrozumienia danego zagadnienia, odpowiedz tak  

nale y oceni  na zero punktów. 
 

Numer 

zadania 

Oczekiwana odpowied  Maksymalna 

punktacja 

za zadanie 

1. Za ka de dwa poprawnie nazwane elementy uku odruchowego po1 pkt. 

Odpowied :  

 A – receptor, B – neuron czuciowy (droga aferentna), C – (neuron 

ruchowy (droga eferentna), D - efektor 

2 

2. Za poprawne nazwanie odcinków kr gos upa – 1 pkt.  

Odpowied :  

A- odcinek szyjny (kr gi szyjne), B- odcinek piersiowy (kr gi piersiowe), 

C- odcinek l d wiowy (kr gi l d wiowe), D – odcinek krzy owy (ko  

krzy owa) 

1 

3. Za podanie ró nicy w budowie zastawek – 1 pkt. 

Za okre lenie funkcji zastawek –1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi:  

Ró nica - Zastawka przedsionkowo – komorowa lewa jest dwudzielna  

a zastawka przedsionkowo – komorowa prawa – trójdzielna. 

Funkcja - Zapobiegaj  cofaniu si  krwi. 

2 

4. Za ka de dwa poprawnie przyporz dkowane mikroelementy do ich funkcji 

po 1 pkt. 

Odpowied :  

1E, 2C, 3A, 4B 

2 

5. Odp. D – 1 pkt 1 

6. Za poprawne nazwanie: 

procesu – 1 pkt; miejsca przebiegu – 1pkt;  

Odpowied : 

Proces – spermatogeneza.  

Lokalizacja – zachodzi w j drach.  

2 

7. Za poprawne podanie nazw etapów i ich biologicznego znaczenia po 1pkt. 

Odpowied : 

Etap A – transkrypcja; przepisanie informacji genetycznej z DNA  

na mRNA. 

Etap B – translacja; „przet umaczenie” informacji zawartej w mRNA  

na sekwencj  aminokwasów.  

2 
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8. Za poprawne wyja nienie 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

W tej cz ci p tli Henlego zachodzi transport aktywny, który wymaga 

nak adu energii pochodz cej z procesu oddychania.  

1 

 

9. Za poprawne podanie dnia cyklu – 1 pkt. 

Odpowied : 

13. dzie  cyklu. 

1 

10. Za okre lenie wp ywu st enia o owiu w o ysku matki na wag  

urodzeniow  noworodka – 1 pkt 

Przyk ad odpowiedzi: 

Przy du ej zawarto ci o owiu w o ysku matki ni sza jest waga 

urodzeniowa noworodka. 

1 

11. Za zilustrowanie, e hormon peptydowy czy si  z receptorem b onowym 

– 1 pkt 

Za prawid owe zilustrowanie mechanizmu uruchamiania procesów 

metabolicznych w komórce – 1 pkt. 

hormon peptydowy 

 

 

czenie si  z receptorem b onowym 

 

 

uruchomienie enzymów przekszta caj cych 

ATP w cAMP 

 

 

zmiana przepuszczalno ci b ony,  

przedostanie si  cAMP do cytoplazmy 

 

 

aktywacja  enzymów 

 

 

uruchomienie procesów metabolicznych 

2 

12. Za prawid owe podanie ka dej z dwóch przyczyn po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

1. Infekcyjne bia ko prionowe powstaje wskutek mutacji genu koduj cego 

PrPc, zlokalizowanego na krótkim ramieniu chromosomu 20. 

2. Infekcyjne bia ko prionowe powstaje poprzez bezpo rednie 

oddzia ywanie bia ka PrPSc na PrPc. 

2 

13. Za poprawne odró nienie faktów od opinii – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : fakty – 2,4, opinie – 1,3 

1 

14. Za poprawne podanie ka dych dwóch funkcji w troby po 1 pkt.  

Przyk ad odpowiedzi: 

 usuwanie z krwi nadmiaru aminokwasów, 

 wytwarzanie ó ci, 

 wytwarzanie osoczowych czynników krzepni cia krwi, 

 magazynowanie ró nych zwi zków (np. kwasy t uszczowe, 

fosfolipidy, witaminy rozpuszczone w t uszczach). 

2 

15. 

 

Za poprawne podanie ka dej z dwóch cech po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Cechy: brak j dra komórkowego; obecno  hemoglobiny, dyskowaty 

kszta t. 

2 
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16. Za poprawne podanie ka dej z dwóch funkcji po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

 lina nawil a pokarm. 

 lina u atwia po ykanie uformowanych k sów pokarmu. 

2 

17. Za poprawne podanie ka dego z dwóch skutków anoreksji po1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

 Anemia 

 Zmniejszenie odporno ci na infekcje. 

 Zaburzenia hormonalne. 

2 

18. Za ka dy z dwóch poprawnie wymienionych czynników po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

wiek, p e , rodzaj wykonywanej pracy. 

2 

19. Za ka dy z dwóch poprawnie wymienionych czynników po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: grupa krwi, czynnik genetyczny. 

2 

20. Za ka dy z dwóch poprawnie podanych argumentów po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

 Cz steczki HDL usuwaj  nadmiar cholesterolu z krwi. 

 Cz steczki HDL zak ócaj  utlenianie LDL. 

2 

21. Za poprawne podanie nazwy schorzenia – 1 pkt; jego uwarunkowania - 1 

pkt. 

Odpowied : 

Nazwa schorzenia – zespó  Downa; uwarunkowanie –  trisomia 21 

chromosomu. 

Nazwa schorzenia: daltonizm; uwarunkowanie – allel recesywny le cy  

w chromosomie X (sprz ony z p ci ). 

4 

22. Za poprawne podanie nazwy procesu – 1 pkt. 

Za opisanie, na czym polega proces replikacji – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Proces - replikacja DNA  

Opis istoty procesu: W procesie replikacji ka da z nici macierzystego 

DNA dobudowuje sobie now  ni  na zasadzie komplementarno ci;  

w konsekwencji powstaj  dwie cz steczki potomne DNA o takiej samej 

sekwencji nukleotydów jak w cz steczce macierzystej. 

2 

23. Za stwierdzenie, e prawor czni rodzice mog  oczekiwa  lewor cznego 

potomstwa – 1 pkt. 

Za poprawne okre lenie genotypów rodziców – 1 pkt. 

Genotypy rodziców: 

Aa x Aa 

Za poprawne okre lenie genotypów potomstwa i wskazanie genotypu 

dziecka lewor cznego – 1 pkt. 

Genotypy potomstwa: 

AA, Aa, Aa, aa (dziecko lewor czne) 

3 

24. Odp. D – 1 pkt 1 

25. Za wybór ka dej z dwóch cech po1pkt. 

Przyk ad odpowiedzi – np. B, F 

2 

26. Za prawid owe porównanie zawarto ci sk adników mineralnych  

w warzywach uprawianych ró nymi metodami – 1 pkt. 

Za poprawn  ocen  warto ci produktów – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Porównanie – w poszczególnych warzywach uprawianych ekologicznie 

znajduje si  wi cej sk adników mineralnych ni  w uprawianych 

konwencjonalnie. 

Ocena warto ci - warto  od ywcza warzyw uprawianych ekologicznie 

jest wy sza od warto ci warzyw uprawianych konwencjonalnie. 

2 
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27. Za poprawne skonstruowanie tabeli z uwzgl dnieniem: 

czterech czynno ci, podczas których zu ywana jest woda –1 pkt. 

dni tygodnia – 1 pkt. 

Przyk ady czynno ci: 

mycie cia a, zmywanie naczy , gotowanie posi ków, pranie bielizny 

2 
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