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Zadanie 1. (0 2) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie uk adów w organizmie cz owieka, w których 

wyst puje nab onek migawkowy i okre lenie jego funkcji  

w ka dym z nich (I.2.a.1) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Nazwa uk adu  Rola nab onka migawkowego w tym uk adzie 

1. oddechowy  umo liwia usuni cie zanieczyszcze  z dróg oddechowych 

2. rozrodczy (kobiety)  umo liwia przemieszczenie komórki jajowej do macicy 

2 p. – za podanie prawid owych nazw dwóch uk adów, w których wyst puje nab onek 

migawkowy, oraz podanie poprawnej roli tego rodzaju nab onka w ka dym z nich 

1 p. – za podanie prawid owej nazwy jednego uk adu, w którym wyst puje nab onek 

migawkowy, wraz z podaniem roli tego nab onka w tym uk adzie 

0 p. – za podanie tylko nazw uk adów bez podania roli nab onka lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 2. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji 

 

Zinterpretowanie informacji przedstawionych w tek cie 

dotycz cych budowy naskórka (III.2.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

zdolno  do podzia ów komórkowych / dzielenia si  na drodze mitozy 

1 p. – za poprawne podanie na podstawie tekstu cechy ywych komórek warstwy podstawnej 

naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie si  

0 p. – za odpowied  niepoprawn , która nie wskazuje cechy zapewniaj cej odtwarzanie si  

naskórka, np. zdolno  do rozmna anie si  komórek 

 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie roli warstwy zrogowacia ych komórek naskórka  

w ochronie organizmu cz owieka (I.2.a.1) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 utrudnia wnikanie w g b skóry drobnoustrojów, wirusów, toksycznych substancji  

 chroni organizm przed utrat  wody 

 chroni przed urazami mechanicznymi 

1 p. – za poprawne podanie roli, jak  pe ni warstwa zrogowacia ych komórek naskórka dla 

funkcji ochronnej skóry w organizmie cz owieka 

0 p. – za podanie roli warstwy naskórka, która nie odnosi si  do funkcji ochronnej skóry lub 

odpowied  zbyt ogóln , np. chroni organizm, lub odpowied  merytorycznie 

niepoprawn  
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Zadanie 3. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie budowy uk adu ruchu cz owieka (I.1.b.8) 

 

Poprawne odpowiedzi: 

 C. / Powierzchnie stawowe nasadowych cz ci ko ci d ugich s  zbudowane z tkanki 

kostnej. 

 E. / Cz ci  biern  uk adu ruchu s  mi nie szkieletowe, a cz ci  czynn  s  ko ci. 

1 p. – za zaznaczenie dwóch zda  nieprawdziwych dotycz cych budowy uk adu ruchu 

cz owieka 

0 p. – za zaznaczenie tylko jednego zdania nieprawdziwego lub odpowied  niepoprawn ,  

np. zaznaczenie dwóch zda  prawdziwych, lub zaznaczenie wi cej ni  dwóch zda   

 

Zadanie 4. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyró nienie cech budowy szkieletu cz owieka stanowi cych 

przystosowanie do dwuno nego chodu (I.2.a.1) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 esowato wygi ty kr gos up / lordozy i kifozy kr gos upa 

 otwór potyliczny przesuni ty ku rodkowi czaszki  

 wysklepiona stopa 

 wyd u enie szkieletu ko ci ko czyn dolnych / du e ko ci st pu 
 

1 p. – za poprawne podanie swoistej cechy budowy szkieletu cz owieka, która jest 

bezpo rednio zwi zana z dwuno nym chodem 

0 p. – za podanie cechy szkieletu cz owieka niezwi zanej bezpo rednio z dwuno nym 

chodem lub inn  odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 5. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie 

 

Rozpoznanie rodzaju naczynia krwiono nego na podstawie cech 

jego budowy przedstawionych na rysunku (I.1.a.1) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

y a, poniewa  posiada zastawki. 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy naczynia krwiono nego przedstawionego na rysunku oraz 

cechy umo liwiaj cej jego rozpoznanie 

0 p. – za odpowied  niepe n , uwzgl dniaj c  tylko nazw  przedstawionego naczynia lub 

tylko cech  naczynia krwiono nego, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych na rysunku – 

wyja nienie roli mi ni szkieletowych w transporcie krwi w y ach 

(III.2.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

 Mi nie szkieletowe kurcz c si , uciskaj  na naczynie krwiono ne, powoduj c przep yw 

krwi w gór  ko czyny dolnej. 
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1 p. – za poprawne wyja nienie wp ywu mi ni szkieletowych na przep yw krwi w naczyniu 

krwiono nym ko czyny dolnej, uwzgl dniaj ce skurcz tych mi ni i ich ucisk  

na naczynie 

0 p. – za odpowied , która nie uwzgl dnia roli mi ni szkieletowych w przep ywie krwi  

w naczyniu krwiono nym lub odpowied  merytorycznie niepoprawn , lub odpowied  

zbyt ogóln , np. mi nie reguluj  przep yw krwi 

 

Zadanie 6. (0 3)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie tkanki cznej na przyk adzie krwi (I.1.a.3) 
 

Poprawna odpowied : 

B. / ok. 55% i 45% 
 

1 p. – za poprawne zaznaczenie zestawu prawid owo ilustruj cego udzia  procentowy osocza  

i elementów morfotycznych we krwi zdrowego cz owieka 

0 p. – za zaznaczenie nieprawid owego zestawu lub zaznaczenie wi cej ni  jednego zestawu  
 

b) (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji bia ek osocza krwi cz owieka (I.1.c.6) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (dwie spo ród): 

 fibrynogen – pod wp ywem trombiny przechodzi w fibryn  bior c  udzia  w procesie 

krzepni cia krwi 

 albuminy – uczestnicz  g ównie w utrzymaniu ci nienia onkotycznego we krwi 

 immunoglobuliny – jako przeciwcia a rozpoznaj  antygeny, przez co warunkuj  odporno  

organizmu 

2 p. – za poprawny wybór dwóch bia ek osocza wraz z poprawnym okre leniem roli ka dego 

z nich  

1 p. – za poprawny wybór jednego z bia ek osocza wraz z poprawnym okre leniem jego roli  

0 p. – za wybór bia ek osocza bez okre lenia ich roli lub odpowied  merytorycznie 

niepoprawn  

 

Zadanie 7. (0 3)

a) (0 2) 

Tworzenie informacji 

 

Planowanie dzia ania na rzecz w asnego zdrowia – okre lenie 

miejsca i sposobu pomiaru w asnego t tna (III.1.b) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

 Miejsce pomiaru (jedno spo ród): 

– w miejscach gdzie t tnice dochodz  blisko do powierzchni cia a 

– na nadgarstku / na przegubie r ki / na szyi / na skroni / w pachwinie 

– na t tnicy szyjnej / na t tnicy promieniowej 

 Sposób pomiaru: 

T tno mierzymy przyk adaj c palce do powierzchni cia a i liczymy uderzenia serca  

w okre lonym czasie (np. 15 s, 30 s) a nast pnie przeliczamy je na 1 minut . 
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2 p. – za podanie jednego w a ciwego miejsca cia a, w którym mo na dokona  pomiaru 

w asnego t tna oraz podanie sposobu pomiaru t tna uwzgl dniaj cego przeliczenie 

liczby uderze  serca na minut  

1 p. – za podanie tylko miejsca cia a, w którym mo na dokona  pomiaru w asnego t tna lub 

tylko podanie sposobu pomiaru t tna uwzgl dniaj cego przeliczenie liczby uderze  

serca na minut  

0 p. – za odpowied  niepoprawn  lub niepe n  w odniesieniu do obu cz ci polecenia 

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Opisanie warunków przeprowadzenia obserwacji wp ywu 

wysi ku fizycznego na przyspieszenie pracy serca ((III.1.b) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Nale y zmierzy  t tno przed wysi kiem fizycznym i po wysi ku, np. przed biegiem i po biegu. 

1 p. – za uwzgl dnienie w sposobie przeprowadzenia obserwacji (dwukrotnego) pomiaru 

przed wysi kiem i po wysi ku, pozwalaj cego na wykazanie wp ywu wysi ku 

fizycznego na cz stotliwo  skurczów serca tej samej osoby 

0 p. – za uwzgl dnienie w planie obserwacji tylko jednego czasu pomiaru, np. po wysi ku lub 

odpowied  merytorycznie niepoprawn , np. dotycz c  pomiarów u ró nych osób 

 

Zadanie 8. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie elementów uk adu odporno ciowego 

(I.1.a.6) 
 

Poprawna odpowied : 

1 – F, 2 – F, 3 – P 

1 p. – za poprawn  ocen  wszystkich trzech zda  dotycz cych leukocytów 

0 p. – za poprawn  ocen  tylko dwóch lub jednego zdania, lub odpowied  ca kowicie 

niepoprawn  

 

Zadanie 9. (0 1) 

Korzystanie z informacji Uzupe nienie schematu transportu gazów oddechowych  

w organizmie cz owieka na podstawie jego opisu (II.3.a) 
 

Poprawna odpowied : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 p. – za poprawne oznaczenie wszystkich czterech strza ek (dorysowanie grotów) 

wskazuj cych kierunki przemieszczania si  gazów oddechowych i wpisanie nad 

strza kami nazw lub wzorów chemicznych obu w a ciwych gazów oddechowych  

0 p. – za uzupe nienie rysunku, które nie spe nia powy szych kryteriów 
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Zadanie 10. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie znaczenia p cherzykowej budowy p uc cz owieka 

dla wymiany gazowej (I.2.a.1) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

P cherzykowa budowa p uc zwi ksza powierzchni  wymiany gazowej, co podnosi 

efektywno  wymiany gazowej. 

1 p. – za poprawne podanie znaczenia p cherzykowej budowy p uc uwzgl dniaj ce 

zwi kszenie powierzchni wymiany gazowej 

0 p. – za odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 11. (0 2) 

Korzystanie z informacji

 

Przetwarzanie informacji wed ug podanych zasad – 

uzupe nienie tabeli i na jej podstawie skonstruowanie wykresu 

s upkowego (II.3.a) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

 Uzupe nienie tabeli: 
 

Grupa krwi Liczba osób 

Cz sto  

wyst powania grupy 

krwi (w procentach) 

B 351 35 

AB 290 29 

 

 Przyk ad wykresu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 p. – za poprawne wype nienie dwóch wierszy tabeli oraz w ca o ci prawid owe narysowanie 

wykresu, czyli: 

– podpisanie s upków – grupy krwi: grupa A, grupa B, grupa AB, grupa 0 i prawid owe 

opisanie osi – cz sto  wyst powania grupy krwi w % 

oraz 

– wyskalowanie osi i narysowanie wszystkich s upków 
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1 p. – za poprawne podpisanie s upków diagramu i opisanie osi przy niepoprawnym 

wype nieniu tabeli lub niepoprawnym wyskalowaniu osi, lub niepoprawnym albo 

niepe nym narysowaniu s upków diagramu  

lub 

– za poprawne wype nienie tabeli oraz wyskalowanie osi i narysowanie s upków 

diagramu przy niepe nym opisie osi, lub niepodpisanych s upkach diagramu 

0 p. – za ca kowicie nieprawid owo narysowany i opisany diagram  

 

Zadanie 12. (0 2) 

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji przedstawionych w formie tekstu – 

podanie brakuj cego opisu wskazanej osi wykresu (II.1.a) 

Poprawna odpowied : 

Liczba zachorowa  na gru lic  na 100 tys. ludno ci  

1 p. – za podanie poprawnego opisu osi pionowej wykresu 

0 p. – za odpowied  niepoprawn  lub niepe n , np. opis osi bez podania przeliczenia 

na 100 tys. ludno ci 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie i uzasadnienie opinii na podstawie informacji 

przedstawionych na wykresie (III.3.b) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 Uwa am, e szczepienia s  skuteczne, poniewa  zachorowalno  na gru lic  w latach 

1999-2007 zmniejszy a si  w wi kszo ci województw przedstawionych na wykresie.  

 Uwa am, e skuteczno  szczepie  nie jest wystarczaj ca, gdy  s  województwa,  

w których zapadalno  na t  chorob  prawie si  nie zmieni a, a nawet wzros a,  

np. w ma opolskim. 

 Uwa am, e szczepienia przeciw gru licy nie s  w pe ni skuteczne, poniewa  ograniczaj , 

ale nie eliminuj  ca kowicie tej choroby. 

 Na podstawie analizy tych danych nie mo na stwierdzi , e szczepienia s  skuteczne, gdy  

na obni enie zachorowalno ci na gru lic  mog y wp yn  te  inne czynniki, 

np. skuteczno  antybiotyków, wczesna wykrywalno  przypadków zachorowa , 

przestrzeganie higieny, lepsza jako  ycia. 

1 p. – za przedstawienie swojej opinii dotycz cej skuteczno ci szczepie  przeciwko gru licy 

w Polsce na podstawie danych na wykresie, oraz za logiczne jej uzasadnienie 

0 p. – za przedstawienie tylko opinii bez uzasadnienia lub uzasadnienia bez wyra enia swojej 

opinii, lub odpowied , która nie odnosi si  do danych na wykresie 

 

Zadanie 13. (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie przedstawionych w tek cie informacji 

dotycz cych wtórnej odpowiedzi immunologicznej (III.2.a) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Jest to wtórna odpowied  immunologiczna, poniewa :  

 w organizmie istnia y ju  komórki pami ci immunologicznej, których obecno  wiadczy 

o wcze niejszym kontakcie z antygenem. 
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 nast pi  bardzo szybki i wysoki wzrost poziomu przeciwcia , co jest charakterystyczne dla 

odpowiedzi wtórnej. 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy rodzaju opisanej w tek cie odporno ci immunologicznej 

oraz jej uzasadnienie 

0 p. – za podanie nazwy rodzaju opisanej odporno ci bez uzasadnienia lub podanie 

nazwy nieprawid owej, lub podanie tylko uzasadnienia, lub odpowied  merytorycznie 

niepoprawn  

 

Zadanie 14. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie witaminy opisanej w tek cie i okre lenie jej roli 

w organizmie cz owieka (I.3.c.8) 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

 witamina A / retinol 

 znaczenie (jedno spo ród): 

– bierze udzia  w procesie widzenia / zapobiega kurzej lepcie  

– bierze udzia  w odnawianiu barwnika wzrokowego siatkówki oka / rodopsyny 

– bierze udzia  w prawid owym rogowaceniu nab onka 

– bierze udzia  w metabolizmie hormonów steroidowych 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy witaminy oraz jednego przyk adu jej znaczenia  

w organizmie cz owieka  

0 p. – za odpowied  niepe n , np. podanie nazwy witaminy bez podania przyk adu jej 

znaczenia lub podanie znaczenia bez podania nazwy witaminy, lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn   

 

Zadanie 15. (0 3)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie 

 

Podanie nazwy enzymu wydzielanego w narz dzie wskazanym  

na rysunku i nazwy trawionego przez ten enzym sk adnika 

pokarmowego (I.4.a.2) 

Poprawna odpowied : 

 pepsyna – bia ko 

 lipaza o dkowa – t uszcz (zemulgowany) 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy enzymu wydzielanego w o dku oraz podanie nazwy 

trawionego przez ten enzym sk adnika pokarmowego 

0 p. – za podanie tylko nazwy enzymu bez podania trawionego sk adnika pokarmowego lub 

odpowied  merytorycznie niepoprawn , np. nazwa enzymu: podpuszczka 

 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie narz du wskazanego na rysunku i okre lenie jego 

funkcji (I.1.a.4) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 P cherzyk ó ciowy – magazynuje (gromadzi) ó  wytwarzan  w w trobie i uwalnia j  

do dwunastnicy z chwil  rozpocz cia trawienia. 

 P cherzyk ó ciowy – zag szcza ó  wytwarzan  w w trobie i uwalnia j  do jelita 

cienkiego. 
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1 p. – za podanie poprawnej nazwy narz du oznaczonego na rysunku liter  Y i okre lenie 

jego funkcji 

0 p. – za podanie tylko nazwy narz du bez podania funkcji lub odpowied  niepoprawn ,  

np. p cherzyk ó ciowy produkuje / wydziela ó . 

 

c) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie podstawowej funkcji jelita grubego (I.1.c.4) 

Poprawna odpowied : 

D. / wch anianie wody 

1 p. – za zaznaczenie prawid owego doko czenia zdania 

0 p. – za zaznaczenie odpowiedzi nieprawid owej lub zaznaczenie wi cej ni  jednej 

odpowiedzi 

 

Zadanie 16. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie roli dwunastnicy w trawieniu t uszczów (I.4.a.2) 

Poprawna odpowied : 

 dwunastnica lub jelito cienkie 
 Emulgowanie t uszczów zachodzi pod wp ywem ó ci wytwarzanej w w trobie 

i wydzielanej do dwunastnicy. 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy odcinka przewodu pokarmowego, w którym odbywa si  

emulgowanie t uszczów oraz wyja nienie uwzgl dniaj ce ó  wydzielan  przez 

w trob  

0 p. – za odpowied  niepe n , np. podanie tylko nazwy odcinka przewodu pokarmowego bez 

wyja nienia, albo wyja nienie procesu bez podania nazwy odcinka przewodu 

pokarmowego, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 17. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie budowy i funkcjonowania siatkówki oka – 

okre lenie roli czopków w procesie widzenia (I.1.a.5) 

Poprawna odpowied : 

 A / Najliczniej wyst puj  w rodkowej cz ci siatkówki – w do ku rodkowym (plamce 

ó tej).  

 D / Odpowiadaj  za widzenie szczegó ów obrazu i widzenie barwne. 

1 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch informacji charakteryzuj cych wy cznie czopki 

0 p. – za zaznaczenie tylko jednej poprawnej informacji lub dwóch informacji 

niepoprawnych, lub zaznaczenie wi cej ni  dwóch informacji 
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Zadanie 18. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie 

 

Rozpoznanie neuronów uczestnicz cych w przewodzeniu 

impulsu nerwowego w uku odruchowym przedstawionym  

na schemacie ((I.4.b.5) 

Poprawna odpowied : 

1. neuron czuciowy  

2. neuron po rednicz cy / kojarzeniowy / interneuron 

1 p. – za podanie poprawnych nazw dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls 

nerwowy we wskazanym na schemacie miejscu uku odruchowego 

0 p. – za podanie tylko jednej nazwy neuronu lub obu nazw niepoprawnych 
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie efektora na przedstawionym schemacie uku 

odruchowego(I.4.b.5) 

Poprawna odpowied : 

efektor: D 
 

1 p. – za podanie poprawnego oznaczenia efektora 

0 p. – za odpowied  niepoprawn  

 

Zadanie 19. (0 3) 

Wiadomo ci i rozumienie 

 

Rozpoznanie na rysunkach podstawowych narz dów  

w organizmie cz owieka i okre lenie ich roli w procesie wydalania 

(I.1.a.7) 

Poprawna odpowied : 

Nazwa 

narz du 

Wydalane zwi zki chemiczne 

charakterystyczny dla danego narz du 

(1 przyk ad)
wspólny dla obu narz dów 

A nerka mocznik / amoniak / kwas moczowy 
woda 

B p uca dwutlenek w gla 
 

3 p. – za poprawne wype nienie wszystkich trzech kolumn tabeli dotycz cych narz dów 

przedstawionych na rysunkach 

2 p. – za poprawne wype nienie dwóch (z trzech) kolumn tabeli 

1 p. – za poprawne wype nienie jednej (z trzech) kolumn tabeli 

0 p. – za wszystkie kolumny tabeli wype nione nieprawid owo 

 

Zadanie 20. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji o yska (I.1.c.4) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 wymiana gazowa – dostarczanie tlenu do krwi p odu i usuwanie dwutlenku w gla z krwi 

p odu 

 dostarczanie substancji budulcowych i energetycznych do krwi p odu  

 usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii (mocznika) z krwi p odu 

 dostarczanie przeciwcia  do krwi p odu.  

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom podstawowy 
11

1 p. – za poprawne podanie jednej funkcji o yska, innej ni  wymienione w tek cie,  

z uwzgl dnieniem kierunku dostarczania lub usuwania substancji 

0 p. – za podanie funkcji odczytanej z tekstu lub odpowied  niepe n , np. usuwanie 

szkodliwych substancji, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 21. (0 1) 

Tworzenie informacji Uzasadnienie na przyk adzie wybranej zmiany adaptacyjnej 

pozytywnego wp ywu wysi ku fizycznego na organizm cz owieka 

(III.3.a) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 Zmiana adaptacyjna A. – ni sze ci nienie krwi mo e zapobiec zawa owi serca lub udarowi 

mózgu.  

 Zmiana adaptacyjna B. – obni enie ilo ci LDL a podwy szenie HDL chroni organizm 

przed mia d yc . 

1 p. – za poprawne okre lenie roli wybranej zmiany adaptacyjnej w profilaktyce chorób 

uk adu kr enia 

0 p. – za odpowied  niepe n , np. odnosz c  si  wy cznie do opisanych w tek cie zmian lub 

odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 22. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie sposobu dziedziczenia wskazanych chorób 

genetycznych cz owieka (I.4.c.17) 

Poprawna odpowied : 

Nazwa choroby Sprz enie z 

p ci  

Autosomia 

dominuj ca 

Autosomia 

recesywna 

Aberracja 

chromosomowa 

Zespó  Turnera    X 

Zespó  Downa    X 

Hemofilia X    

Fenyloketonuria    X  
 

2 p. – za poprawne okre lenie genetycznego pod o a wszystkich chorób wymienionych  

w tabeli 

1 p. – za poprawne okre lenie genetycznego pod o a dwóch lub trzech chorób 

0 p. – za okre lenie genetycznego pod o a tylko jednej choroby lub niepoprawne okre lenia 

wszystkich chorób 

 

Zadanie 23. (0 2)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie etapów ekspresji informacji genetycznej 

przedstawionych na schemacie (II.2.a) 

Poprawna odpowied : 

X – transkrypcja 

Y – translacja 

1 p. – za podanie poprawnych nazw obu procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y  
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0 p. – za podanie poprawnej nazwy tylko jednego procesu lub nieprawid owych nazw obu 

procesów 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyró nienie rodzajów RNA powstaj cych we wskazanym 

procesie i okre lenie jego roli w biosyntezie bia ka (I.4.c.15) 

Poprawna odpowied : 

mRNA, tRNA, rRNA 

1 p. – za podanie trzech rodzajów RNA wytwarzanych w procesie oznaczonym na schemacie 

liter  X oraz podkre lenie mRNA 

0 p. – za podanie dwóch lub jednego rodzaju RNA, lub podanie trzech poprawnych nazw 

RNA i brak podkre lenia mRNA, lub podkre lenie innego rodzaju RNA, lub podanie 

nieprawid owego przyk adu RNA, który nie bierze udzia u w translacji, np. snRNA 

 

Zadanie 24. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie genomu cz owieka (I.4.c.16) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Badano sekwencj  nukleotydów w DNA, poniewa  DNA stanowi materia  genetyczny 

cz owieka. 
 

1 p. – za podanie, e badano DNA oraz poprawne uzasadnienie 

0 p. – za podanie, e badano DNA bez uzasadnienia lub odpowied  merytorycznie 

niepoprawn  
 

Zadanie 25. (0 2) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech  

u cz owieka – zapisanie krzy ówki genetycznej i okre lenie 

prawdopodobie stwa wyst pienia danej cechy (III.2.c) 

Poprawna odpowied : 

 Genotypy rodziców (P)          Aa              Aa 

Gamety                                   A,   a,              A,   a  

Genotypy dzieci (F1)              AA,   Aa,   Aa,   aa  

 Prawdopodobie stwo     25 % / 0,25 / ¼ 

2 p. – za poprawne zapisanie krzy ówki genetycznej (genotypy rodziców, gamety, 

genotypy F1), podkre lenie genotypu chorego dziecka i na tej podstawie podanie 

w a ciwego prawdopodobie stwa 

1 p. – za poprawne zapisanie krzy ówki i podkre lenie genotypu chorego dziecka, bez 

podania prawdopodobie stwa albo prawdopodobie stwo podane nieprawid owo, 

np. 1 : 4, lub poprawne zapisanie krzy ówki bez podkre lenia genotypu chorego 

dziecka i poprawnie podane prawdopodobie stwo 

0 p. – za niepoprawnie zapisanie nawet jednego genotypu w krzy ówce lub poprawnie 

podane prawdopodobie stwo przy nieprawid owo zapisanej krzy ówce genetycznej 
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Zadanie 26. (0 1) 

Tworzenie informacji 

 

Rozwi zanie zadania genetycznego z zakresu dziedziczenia 

grup krwi u cz owieka (III.2.c) 

Poprawna odpowied : 

grupa krwi 0 

1 p. – za podkre lenie w a ciwej grupy krwi, której na pewno nie mo e mie  dziecko 

0 p. – za podkre lenie niew a ciwej grupy krwi lub podkre lenie wi cej ni  jednej grupy krwi  

 

Zadanie 27. (0 3)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie – 

okre lenie zale no ci mi dzy st eniem pestycydu  

w organizmach a ich miejscem w sieci troficznej (III.2.a) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Im organizm stanowi dalsze ogniwo sieci pokarmowej, tym wi ksze jest st enie DDD 

w jego organizmie. 

1 p. – za poprawne okre lenie zale no ci mi dzy st eniem DDD w organizmach a ich 

miejscem w przedstawionym na schemacie fragmencie sieci pokarmowej 

0 p. – za odpowied  niepe n , która nie okre la zale no ci, np. st enie DDD zale y  

od miejsca organizmu w sieci pokarmowej, lub odpowied  merytorycznie 

niepoprawn  
 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie – 

wyja nienie przyczyny porównywalnego st enia DDD  

w organizmie ryby drapie nej i ptaka rybo ernego (III.2.a) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Ryba drapie na i ptak rybo erny zajmuj  ten sam poziom troficzny w przedstawionym 

fragmencie sieci pokarmowej i ywi  si  rybami planktono ernymi. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie porównywalnego st enia DDD w organizmie ryby 

drapie nej i ptaka rybo ernego w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej 

0 p. – za odpowied  merytorycznie niepoprawn  lub niepe n , np. dlatego, e s  mi so erne 
 

c) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie zale no ci mi dzygatunkowej mi dzy ryb  

drapie n  a ptakiem rybo ernym w przedstawionym 

fragmencie sieci pokarmowej (I.3.a.2) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 antagonistyczna, konkurencja 

 antagonistyczna, drapie nictwo (w przypadku narybku) 

1 p. – za podkre lenie dwóch w a ciwych okre le , które mog  poprawnie charakteryzowa  

zale no  mi dzygatunkow  mi dzy ryb  drapie n  i ptakiem rybo ernym 

0 p. – za odpowied  niepe n  (podkre lenie jednego okre lenia) lub podkre lenie wi cej ni  

dwóch okre le , lub odpowied  niepoprawn  
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Zadanie 28. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie na podstawie tekstu mo liwych poziomów 

troficznych, do których nale y kowalik (I.3.a.2) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

 konsument I rz du / ro lino erca / poziom troficzny II 

 konsument II (i III rz du) / drapie nik / poziom troficzny III (i IV) 

1 p. – za podanie na podstawie tekstu obu prawid owych poziomów troficznych zajmowanych 

przez kowalika w a cuchach pokarmowych 

0 p. – za odpowied  niepe n , np. podanie tylko jednego poziomu troficznego lub odpowied  

niepoprawn , np. mieszaj c  ró ne okre lenia: poziom troficzny II i drapie nik 

b) (0 1) 

Korzystanie z informacji Zapisanie a cucha pokarmowego z udzia em kowalika  

i krogulca na podstawie informacji w tek cie (II.3.a) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 nasiona  kowalik  krogulec 

 li cie drzewa / drzewo  larwa owada / owad  kowalik  krogulec 
 

1 p. – za w ca o ci poprawne zapisanie a cucha pokarmowego z udzia em kowalika  

i krogulca 

0 p. – za odpowied  niepoprawn , np. a cuch pokarmowy bez strza ek lub ze strza kami 

skierowanymi odwrotnie 

 

Zadanie 29. (0 1) 

Korzystanie z informacji 

 

Skonstruowanie schematu kr enia materii w ekosystemie  

z wykorzystaniem podanych informacji (II.3.a) 

Poprawna odpowied : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 p. – za poprawne uzupe nienie wszystkich elementów schematu  

0 p. – za niepoprawne wpisanie nawet jednego elementu schematu lub odpowied  ca kowicie 

niepoprawn  

 

 

 

 

2. konsumenci 

4. zwi zki 

nieorganiczne 

1. producenci 3. destruenci 

energia 

s oneczna
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Zadanie 30. (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie argumentu uzasadniaj cego korzy ci dla ochrony 

rodowiska z wykorzystania biogazu jako ród a energii (III.3.a) 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

 Ograniczenie niszczenia naturalnego rodowiska spowodowanego eksploatacj  gazu 

ziemnego. 

 Wykorzystanie nieu ytecznych ro lin lub odpadków do produkcji energii, 

co w konsekwencji spowoduje mniejsze zanieczyszczenie rodowiska odpadami. 

1 p. – za podanie na podstawie tekstu przynajmniej jednej (lub dwóch korzy ci) 

dla rodowiska wynikaj cych z wykorzystania biogazu 

0 p. – za odpowied  niepoprawn , np. zbyt ogóln , która nie odnosi si  do ochrony 

rodowiska, lub tak , która nie wynika z tekstu  
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