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Zadanie 1. (0 1) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie organelli komórkowych na przyk adzie 

mitochondriów (I.1.a.7)  

Poprawna odpowied : 

1 – F, 2 – P, 3 – F 

1 p. –  za poprawn  ocen  wszystkich trzech informacji dotycz cych mitochondriów 

0 p. – za niepoprawn  ocen  jednej lub dwóch, lub wszystkich informacji 

 

Zadanie 2. (0 2) 

Korzystanie z informacji Scharakteryzowanie rodzajów transportu przez b ony 

komórkowe z wykorzystaniem podanych informacji (II.3.b) 
 

Poprawna odpowied : 

Schemat Rodzaj transportu Opis transportu 

A 1 III 

B 2 I 

 

2 p. – za poprawne scharakteryzowanie w tabeli obu przedstawionych na schematach 

rodzajów transportu 

1 p. – za poprawne scharakteryzowanie jednego z przedstawionych rodzajów transportu 

0 p. – za niepe n  charakterystyk  ka dego z rodzajów transportu lub charakterystyki 

niepoprawne, np. schemat A: rodzaj transportu III, opis 1 

 

Zadanie 3. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zale no ci pomi dzy organizmem  

a rodowiskiem na przyk adzie osmoregulacji  

u pierwotniaków s odkowodnych (III.2.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

St enie roztworu wewn trzkomórkowego u pierwotniaków s odkowodnych jest wy sze 

od st enia rodowiska, w którym yj  (hipertoniczne), dlatego istnieje konieczno  

usuwania przez wodniczki t tni ce nadmiaru nap ywaj cej wody. 

Pierwotniaki s odkowodne yj  w rodowisku hipotonicznym (o ni szym st eniu ni  

roztwór wewn trzkomórkowy), wi c wodniczki t tni ce umo liwiaj  usuwanie nadmiaru 

wody wnikaj cej do ich komórek. 

1 p. – za poprawne uzasadnienie funkcji adaptacyjnej wodniczek t tni cych u pierwotniaków 

s odkowodnych polegaj cej na usuwaniu nadmiaru wody z ich komórek,  

z uwzgl dnieniem st enia roztworu wewn trzkomórkowego i rodowiska 

0 p. – za odpowied  niepe n  lub zbyt ogóln , która nie odnosi si  do ró nicy st e  roztworu 

wewn trzkomórkowego i rodowiska, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  
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Zadanie 4. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Na podstawie informacji w tek cie wyja nienie wp ywu 

promieniowania UV na metabolizm bakterii (III.2.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Zmiana struktury enzymów pod wp ywem promieniowania UV, powoduje ich 

unieczynnienie i dlatego komórka nie mo e przeprowadza  procesów katalizy 

enzymatycznej, a w konsekwencji procesów metabolicznych. 

Uszkodzenie DNA powoduje zatrzymanie biosyntezy bia ek enzymatycznych 

katalizuj cych reakcje biochemiczne, co mo e prowadzi  do zahamowania procesów 

metabolicznych. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce zwi zek przyczynowo-skutkowy, czyli 

wp yw zmiany struktury bia ek enzymatycznych na zahamowanie ich aktywno ci 

katalitycznej lub wp yw uszkodzenia DNA na brak syntezy enzymów  

i w konsekwencji zahamowanie procesów metabolicznych 

0 p. – za wyja nienie, które nie uwzgl dnia wszystkich elementów zwi zku przyczynowo-

skutkowego lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Na podstawie informacji w tek cie wyja nienie wp ywu 

promieniowania UV na rozmna anie si  bakterii (III.2.a) 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Promieniowanie UV uszkadza DNA komórek, co uniemo liwia zachodzenie replikacji 

i w konsekwencji podzia ów komórkowych.  

Promieniowanie UV uszkadza bia ka enzymatyczne odpowiedzialne za proces replikacji 

DNA lub przebieg podzia u komórki, co uniemo liwia rozmna anie si  bakterii. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce zwi zek przyczynowo-skutkowy, czyli 

wp yw uszkodzenia DNA na replikacj  albo wp yw uszkodzenia struktury enzymów 

bior cych udzia  w replikacji lub podzia ach komórki, i w konsekwencji wp yw tych 

zmian na rozmna anie si  bakterii 

0 p. – za wyja nienie, które nie uwzgl dnia wszystkich elementów zwi zku przyczynowo-

skutkowego, np. wyja nienie, które nie odnosi si  do replikacji, lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 5. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie obronnej przed drobnoustrojami funkcji skóry  

na przyk adzie wybranej cechy skóry (I.1.c.6.P) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Skóra jest skuteczn  barier  dla drobnoustrojów, poniewa :  

wydziela pot zawieraj cy lizozym, który niszczy bakterie 

posiada gruczo y ojowe wydzielaj ce nienasycone kwasy t uszczowe, które 

unieszkodliwiaj  bakterie  

jej powierzchnia ma kwasowy odczyn hamuj cy rozmna anie si  bakterii 

z uszczaj cy si  naskórek w sposób mechaniczny usuwa patogeny 

zrogowacia a warstwa martwych komórek naskórka stanowi barier  mechaniczn  dla 

bakterii. 
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1 p – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce cech  skóry i udzia  tej cechy w obronie 

organizmu przed drobnoustrojami 

0 p. – za odpowied  niepe n , która podaje tylko cech  skóry bez okre lenia roli tej cechy  

lub odpowied  zbyt ogóln , np. pot niszczy drobnoustroje, lub odpowied  

niepoprawn  

 

Zadanie 6. (0 2)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie w a ciwo ci enzymu na podstawie informacji 

przedstawionych na schemacie (II.1.b) 
 

Poprawna odpowied : 

A. / Nie zu ywa si  w trakcie reakcji. 

E. / Jest specyficzny wzgl dem substratu dzi ki koenzymowi. 

1 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch w a ciwo ci enzymu, które mo na okre li  wy cznie 

na podstawie schematu 

0 p. – za poprawne zaznaczenie tylko jednej w a ciwo ci enzymu lub dwóch w a ciwo ci, 

które nie wynikaj  ze schematu lub zaznaczenie wi cej ni  dwóch w a ciwo ci  

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Zaklasyfikowanie enzymu przedstawionego na schemacie 

wed ug typu przeprowadzanej reakcji (I.1.a.6) 
 

Poprawna odpowied : 

C. / Ligaza – enzym katalizuj cy czenie si  dwóch cz steczek. 

1 p. – za poprawne zaznaczenie rodzaju enzymu, który katalizuje reakcj  przedstawion   

na schemacie 

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

odpowiedzi  

 

Zadanie 7. (0 2) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zale no ci przyczynowo-skutkowej  

na przyk adzie wp ywu zmian temperatury na przebieg reakcji 

enzymatycznej (III.2.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

1. Nast pi zatrzymanie przebiegu reakcji, poniewa  podwy szenie temperatury spowoduje 

zniszczenie struktury trzeciorz dowej tego enzymu / denaturacj  tego enzymu. 

2. Nast pi spowolnienie reakcji, poniewa  obni enie temperatury spowoduje obni enie 

aktywno ci tego enzymu. 

 

2 p. – za poprawne okre lenie i uzasadnienie wp ywu ka dej z dwóch zmian temperatury 

na przebieg reakcji, uwzgl dniaj ce wp yw temperatury na struktur  enzymu i jego 

aktywno  (1.) i na jego aktywno  (2.) 

1 p. – za poprawne okre lenie i uzasadnienie jednego przypadku zmiany temperatury  

na przebieg reakcji enzymatycznej 

0 p. – za okre lenie tylko wp ywu temperatury na przebieg reakcji bez uzasadnienia lub obie 

odpowiedzi merytorycznie niepoprawne, np. zawieraj ce informacj , e dana reakcja 

nie zajdzie 
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Zadanie 8. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie problemu badawczego na podstawie opisu 

przebiegu do wiadczenia (III.1.a) 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Czy w komórkach w troby wyst puje enzym (katalaza) rozk adaj cy nadtlenek wodoru? 

Badanie obecno ci katalazy w komórkach w troby. 

1 p. – za poprawne sformu owanie problemu badawczego odnosz cego si  do wyst powania 

katalazy w komórkach w troby 

0 p. – za problem badawczy, który nie uwzgl dnia katalazy lub odnosz cy si  tylko  

do funkcji katalazy, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  
 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie wyniku przeprowadzonego do wiadczenia – 

wyja nienie procesu rozk adu nadtlenku wodoru (III.1.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Neutralizacja nadtlenku wodoru przez komórki w troby polega na jego rozk adzie przez 

katalaz , na wod  i tlen. 

W komórkach w troby zachodzi reakcja rozk adu: 2H2O2 
katalaza  2H2O + O2 

1 p. – za poprawn  odpowied  uwzgl dniaj c  rozk ad H2O2 na wod  i tlen 

0 p. – za odpowied  niepe n , która nie uwzgl dnia obu produktów rozk adu lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn  
 
Zadanie 9. (0 2)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie z tekstu cech granulocytów oboj tnoch onnych, 

uzasadniaj cych ich funkcj  obronn  (II.1.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (dwie spo ród): 

zdolno  przemieszczania si  do ognisk zapalnych 

zdolno  do fagocytozy drobnoustrojów 

obecno  w lizosomach odpowiednich enzymów trawi cych bakterie  

zdolno  do rozpoznawania substancji wydzielanych przez bakterie 

1 p. – za podanie na podstawie tekstu dwóch cech granulocytów oboj tnoch onnych 

umo liwiaj cych skuteczn  walk  z bakteriami 

0 p. – za podanie tylko jednej poprawnej cechy lub dwóch cech, które nie wynikaj  z tekstu, 

lub odpowiedzi niepoprawne 
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b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie rodzaju odporno ci organizmu warunkowanej 

przez granulocyty oboj tnoch onne (I.4.a.8.P) 
 

Poprawna odpowied : 

odporno : nieswoista, wrodzona 

 

1 p. – za podkre lenie dwóch poprawnych cech odporno ci opisanej w tek cie 

0 p. – za podkre lenie tylko jednej poprawnej cechy lub dwóch cech niepoprawnych, lub 

wi cej ni  dwóch cech 

 

Zadanie 10. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie podobie stwa w budowie t tnic i y  wynikaj cego 

z ich porównania (I.2.b.2.P) 
 

Poprawna odpowied : 

B. / trójwarstwowo  cian 

D. / obecno  ródb onka 

1 p. – za zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi okre laj cych podobie stwo 

w budowie t tnic i y  

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

niepoprawnych, lub zaznaczenie wi cej ni  dwóch odpowiedzi 

 

Zadanie 11. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie na schemacie wskazanego elementu budowy 

uk adu pokarmowego i okre lenie jego funkcji (I.1.a.1.P) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

P cherzyk ó ciowy – magazynuje ó  wytwarzan  w w trobie i dostarcza 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 z chwil  rozpocz cia trawienia. 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy struktury wskazanej na rysunku i okre lenie jej funkcji 

0 p. – za podanie tylko nazwy struktury bez okre lenia jej funkcji lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn , np. produkuje lub wydziela ó  
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie na schemacie elementu budowy uk adu 

pokarmowego na podstawie jego funkcji (I.1.c.1.P) 
 

Poprawna odpowied : 

struktura: C 

trzustka 

1 p. – za podanie litery oznaczaj cej struktur  wydzielaj c  enzymy trawienne 

do dwunastnicy oraz podanie nazwy struktury 

0 p. – za podanie tylko oznaczenia literowego tej struktury lub tylko jej nazwy, lub 

odpowied  niepoprawn  
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Zadanie 12. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zale no ci mi dzy ruchami perystaltycznymi 

prze yku a przemieszczaniem si  pokarmu w przewodzie 

pokarmowym cz owieka (III.2.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Mi nie prze yku wykonuj  ruchy perystaltyczne (robaczkowe), które przesuwaj  pokarm 

w kierunku od gard a a  do o dka. 

W prze yku pokarm przesuwany jest w kierunku o dka, dzi ki skurczom mi ni 

pod u nych i okr nych, które jednocze nie uniemo liwiaj  jego cofanie si . 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce ruchy perystaltyczne mi ni prze yku, lub 

prac  mi ni okr nych oraz pod u nych zapobiegaj c  cofaniu si  pokarmu  

0 p. – za odpowied , która uwzgl dnia jedynie ruchy mi ni prze yku lub tylko przesuwanie 

si  pokarmu bez okre lenia kierunku, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 13. (0 3)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Opisanie budowy do ka rodkowego (plamki ó tej) w siatkówce 

oka na podstawie informacji przedstawionych na wykresie 

(II.1.b) 
 

Poprawna odpowied : 

Do ek rodkowy (plamka ó ta) zawiera bardzo du o (ok. 160 tys.) czopków i niewielk  

liczb  pr cików. 

1 p. – za poprawny na podstawie schematu opis do ka rodkowego (plamki ó tej) 

uwzgl dniaj cy oba rodzaje receptorów i ich ogóln  ilo  

0 p. – za opis uwzgl dniaj cy tylko jeden rodzaj receptorów lub oba rodzaje receptorów bez 

okre lenia ich ogólnej ilo ci, lub za opis podany nie na podstawie wykresu, 

np. stwierdzaj cy ca kowity brak pr cików, lub za odpowied  merytorycznie 

niepoprawn  
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie roli tarczy nerwu wzrokowego (plamki lepej)  

w funkcjonowaniu oka (I.1.a.5.P) 
 

Poprawna odpowied : 

Tarcza nerwu wzrokowego (plamka lepa) – to miejsce wyj cia nerwu wzrokowego z oka. 

 

1 p. – za podanie prawid owej nazwy miejsca oznaczonego na schemacie liter  X oraz 

poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce nerw wzrokowy 

0 p. – za podanie prawid owej nazwy miejsca oznaczonego na schemacie liter  X bez 

wyja nienia lub wyja nienie bez podania nazwy wskazanego miejsca, lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn  
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c) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozró nienie i scharakteryzowanie elementów budowy 

siatkówki oka (I.1.a.5.P) 
 

Poprawna odpowied : 

Pr ciki (komórki pr cikono ne) – s  odpowiedzialne za widzenie przy s abym o wietleniu / 

czarno-bia e / postrzeganie kszta tu i ruchu. 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy receptorów, których jest najwi cej w siatkówce oka, oraz 

okre lenie ich roli w procesie widzenia 

0 p. – za podanie tylko nazwy receptorów bez okre lenia ich roli lub odpowied  niepoprawn , 

lub zbyt ogóln , np. odnosz c  si  tylko do odbioru bod ców wietlnych 

 

Zadanie 14. (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie wniosku na podstawie analizy wyników 

przeprowadzonych obserwacji (III.3.a) 
 

Poprawna odpowied : 

C. / Receptory dotykowe s  nierównomiernie rozmieszczone w skórze, w ró nych cz ciach 

jego cia a, w jednych miejscach jest ich wi cej ni  w innych. 

1 p. – za zaznaczenie prawid owego wniosku dotycz cego rozmieszczenia receptorów dotyku 

w skórze cz owieka 

0 p. – za zaznaczenie wniosku niew a ciwego lub zaznaczenie wi cej ni  jednego wniosku  

 

Zadanie 15. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zwi zku mi dzy wp ywem leku 

psychotropowego na dzia anie synapsy a funkcjonowaniem 

o rodkowego uk adu nerwowego (III.1.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Lek ten uniemo liwia przekazanie impulsu nerwowego na nast pny neuron, co powoduje 

spowolnienie lub zahamowanie reakcji na dany bodziec podczas prowadzenia samochodu. 

Lek ten mo e powodowa  wygaszenie impulsu nerwowego w synapsie, co skutkuje 

spowolnieniem lub zahamowaniem reakcji kierowcy. 

 

1 p. – za poprawne wyja nienie przyczyny uniemo liwiaj cej prowadzenie samochodu 

po za yciu leku o dzia aniu opisanym w tek cie, które uwzgl dnia zwi zek 

przyczynowo– skutkowy: hamowanie  lub brak przekazywania impulsu nerwowego 

 w synapsie – spowolnienie lub zahamowanie reakcji cz owieka 

0 p. – za wyja nienie, które nie uwzgl dnia wszystkich elementów zwi zku przyczynowo–

skutkowego lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  
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Zadanie 16. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie mechanizmu regulacji hormonalnej u cz owieka  

na przyk adzie dzia ania hormonów antagonistycznych 

trzustki (I.4.a.11.P) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Insulina powoduje spadek st enia glukozy we krwi, natomiast glukagon powoduje wzrost 

st enia glukozy we krwi. 

1 p. – za prawid owy wybór dwóch hormonów dzia aj cych antagonistycznie oraz podanie, 

na czym polega antagonizm ich dzia ania 

0 p. – za podanie tylko nazw hormonów bez podania na czym polega antagonizm ich 

dzia ania lub za podanie obok insuliny i glukagonu nazw innych hormonów, lub 

odpowied  merytorycznie niepoprawn , np. glukagon rozk ada glikogen na glukoz . 

 

Zadanie 17. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Uporz dkowanie przedstawionych na schemacie informacji 

dotycz cych cyklu yciowego kr kop awów (I.4.a.9) 

Poprawna odpowied : 

1. Meduzy rozmna aj  si  p ciowo / bezp ciowo. 

2. Zap odnienie u przedstawionego kr kop awa jest zewn trzne / wewn trzne. 

3. W cyklu yciowym kr kop awów oba pokolenia –meduza i polip – s  haploidalne / 

diploidalne.  

1 p. – za poprawne wykre lenie wszystkich trzech nieprawdziwych okre le  

0 p. – za poprawne wykre lenie tylko dwóch lub jednego nieprawdziwego okre lenia, 

lub odpowied  niepoprawn , np. wykre lenie prawdziwych okre le  

 

Zadanie 18. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie w budowie ryb cech adaptacyjnych do pokonywania 

oporu wody (I.3.a.2) 
 

Poprawna odpowied : 

1. / op ywowy kszta t cia a 

3. / wydzielanie luzu przez gruczo y luzowe 
 

1 p. – za podanie obu oznacze  cyfrowych poprawnie wybranych cech, które stanowi  

przystosowanie ryb do pokonywania du ego oporu wody 
0 p. – za podanie oznaczenia tylko jednej cechy lub dwóch cech niepoprawnych, lub podanie 

wi cej ni  dwóch cech  
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie w budowie ryb cechy odpowiedzialnej za regulacj  

g boko ci ich zanurzenia (I.3.a.2) 
 

Poprawna odpowied : 

6. / obecno  p cherza p awnego 
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1 p. – za podanie oznaczenia cechy, która u atwia rybom regulowanie g boko ci zanurzenia 

w wodzie  
0 p. – za podanie oznaczenia cechy wybranej niepoprawnie lub podanie oznacze  wi cej ni  

jednej cechy  

 

Zadanie 19. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie zwi zku obecno ci grzebienia na mostku ptaków 

ze sposobem ich poruszania si  (I.2.a.2) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Grzebie  na mostku zachowa y:  

pingwin – grzebie  s u y jako miejsce przyczepu mi ni skrzyde , których pingwiny 

u ywaj  do p ywania w wodzie  

myszo ów – grzebie  s u y jako miejsce przyczepu mi ni skrzyde , których myszo owy 

u ywaj  do latania. 

2 p. – za podanie nazw dwóch ptaków spo ród przedstawionych na rysunkach, które maj  

grzebie  na mostku i okre lenie roli tej struktury w sposobie poruszania si  ka dego 

z nich 

1 p. – za podanie nazwy jednego ptaka spo ród przedstawionych na rysunkach, który ma 

grzebie  na mostku i okre lenie roli tej struktury w sposobie jego poruszania si   

0 p. – za podanie tylko nazw ptaków bez okre lenia roli grzebienia na mostku u ka dego 

z nich lub uzasadnienie ogólne bez wskazania roli mi ni w poruszaniu si  

(p ywanie / latanie), np. grzebie  stanowi miejsce przyczepu skrzyde , lub odpowied  

merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 20. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie przynale no ci systematycznej dziobaka i kolczatki – 

podanie miejsca ich wyst powania (I.1.a.3) 
 

Poprawna odpowied : 

Australia (i Tasmania) 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy kontynentu, na którym yj  dziobak i kolczatka 

0 p. – za odpowied  niepoprawn  
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie przynale no ci systematycznej dziobaka i kolczatki – 

wskazanie cech odró niaj cych je od wszystkich pozosta ych 

ssaków (I.1.a.9) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

jajorodno  / jajo yworodno  

obecno  steku  

obecno  ko ci kruczej 

1 p. – za podanie poprawnej cechy wyst puj cej tylko u stekowców i odró niaj cej dziobaka 

i kolczatk  od wszystkich pozosta ych ssaków 

0 p. – za podanie cechy ssaków, która nie jest swoist  cech  stekowców, np. s  ow osione, nie 

maj  z bów, lub podanie wi cej ni  jednej cechy ssaków (w tym cechy swoistej), lub 

odpowied  merytorycznie niepoprawn  
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Zadanie 21. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie sposobu rozmna ania si  zwierz t  

na przyk adzie pch y ludzkiej ((I.4.a.9) 
 

Poprawna odpowied : 

przeobra enie zupe ne (holometabolia)  

1 p. – za podanie poprawnej nazwy typu przeobra enia wyst puj cego w cyklu rozwojowym 

pch y ludzkiej 

0 p. – za odpowied  niepoprawn , np. przeobra enie pe ne 

 

b) (0 1) 

Korzystanie z informacji Skonstruowanie schematu cyklu rozwojowego pch y ludzkiej  

na podstawie tekstu (II.3.a) 
 

Poprawna odpowied : 

 
zap odnione jajo  larwa  larwa  larwa  poczwarka  imago  

 

 

1 p. – za poprawne w ca o ci uzupe nienie schematu cyklu rozwojowego pch y ludzkiej 

0 p. – za odpowied  niepe n  lub niepoprawn  

 

Zadanie 22. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie przebiegu i lokalizacji procesu 

fotosyntezy (I.4.a.3) 
 

Poprawne odpowiedzi: 

B. / Produkcja ATP i NADH jest rezultatem inicjowanej przez wiat o w drówki 

elektronów przez a cuch przeno ników oraz dzi ki fotolizie wody. 

E. / W cyklu Calvina przekszta canie dwutlenku w gla w cukier (aldehyd  

3-fosfoglicerynowy) rozpoczyna si  przy czeniem cz steczki dwutlenku w gla 

do cz steczki pi ciow glowego zwi zku organicznego. 

 

2 p. – za zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi dotycz cych procesu fotosyntezy 

1 p. – za zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi dotycz cej procesu fotosyntezy lub 

zaznaczenie dwóch odpowiedzi ( w tym jednej poprawnej)  

0 p. – za zaznaczenie dwóch odpowiedzi nieprawid owych lub zaznaczenie wi cej ni  dwóch 

odpowiedzi  

 

 

 

1 2 
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Zadanie 23. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie hipotezy badawczej potwierdzonej wynikiem 

przeprowadzonego do wiadczenia (III.1.a.) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Transpiracja z powierzchni li ci warunkuje przep yw wody w ro linie. 

Transport wody w li ciach ro lin odbywa si  na skutek si y ss cej wywo anej transpiracj . 

 

1 p. – za sformu owanie trafnej hipotezy badawczej odnosz cej si  do celu do wiadczenia, 

czyli roli procesu transpiracji w transporcie wody u ro lin 

0 p. – za odpowied  niepoprawn  lub zbyt ogóln , np. transpiracja wp ywa na transport wody 

w ro linie 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie wp ywu zaplanowanych warunków do wiadczenia 

na jego przebieg i wynik (III.1.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Olej zapobiega parowaniu wody z jej powierzchni w s oju, co mog oby mie  wp yw 

na poprawno  wyników bada . 

 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce rol  warstwy oleju w uniemo liwieniu 

parowania wody z jej powierzchni w s oju 

0 p. – za odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 24. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie ró nicy w pr dko ci przewodzenia wody u ro lin 

iglastych i dwuli ciennych w zale no ci od budowy ich 

drewna (III.2.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Komórki drewna ro lin iglastych maj  posta  cewek i przep yw wody odbywa si  przez 

jamki, co spowalnia przewodzenie wody, natomiast drewno ro lin dwuli ciennych tworz  

rurkowate naczynia bez cian poprzecznych, przez które woda przep ywa atwiej  

i przewodzenie wody u tych ro lin zachodzi szybciej. 

 

1 p. – za poprawne wyja nienie ró nicy w pr dko ci przewodzenia wody u ro lin iglastych  

i dwuli ciennych, uwzgl dniaj ce ró nice w budowie cewek i naczy  

0 p. – za odpowied  ogóln , która nie uwzgl dnia ró nic w budowie drewna wskazanych 

ro lin, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom rozszerzony 
13

Zadanie 25. (0 2) 

Korzystanie z informacji Skonstruowanie diagramu s upkowego ilustruj cego wp yw 

nawo enia na wysoko  plonów buraków cukrowych  

na podstawie danych w tabeli (II.3.a) 

 

Przyk ady diagramów: 

 

 

 

 

 
2 p. – za poprawne opisanie histogramów (Ilo  potasu / K / K2O w kg/ha ) i podanie warto ci 

liczbowych przy s upkach oraz opisanie osi Y: Plony / Wysoko  plonów (buraków 

cukrowych), w t/ha  

oraz  

– poprawne wyskalowanie osi i narysowanie s upków histogramu zgodnie z podan  

legend  

1 p. – tylko za poprawne opisanie histogramów i opisanie osi Y, bez narysowania s upków 

histogramu albo z b dnie narysowanymi s upkami, lub niepoprawnym 

wyskalowaniem osi  

albo 

– tylko za poprawne narysowanie s upków histogramu oraz wyskalowanie osi Y 

przy niepe nym opisie osi i histogramów 

0 p. – za ca kowicie nieprawid owo narysowany i opisany diagram 
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Zadanie 26. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zwi zku mi dzy niedoborem azotu w glebie  

a nisk  zawarto ci  sacharozy w korzeniach buraków 

cukrowych (III.2.a) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Niedobór azotu wywo uje spadek ilo ci chlorofilu w komórkach, co skutkuje zmniejszeniem 

tempa procesu fotosyntezy i w konsekwencji ograniczeniem wytwarzania sacharozy 

gromadzonej w korzeniach buraków. 
 

1 p. – za poprawne wykazanie zale no ci pomi dzy niedoborem azotu a spowolnieniem 

tempa fotosyntezy wynikaj cym ze spadku ilo ci chlorofilu, i wytwarzaniem 

sacharozy jako jej produktu (wtórnego) 

0 p. – za odpowied  niepe n , która nie uwzgl dnia spadku ilo ci chlorofilu lub spadku tempa 

fotosyntezy, lub ograniczenia wytwarzania sacharozy, albo za odpowied  

merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 27. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Planowanie przebiegu do wiadczenia – okre lenie próby 

kontrolnej (III.1.a) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Niekie kuj ce, np. suche nasiona pszenicy umieszczone w termosie zamkni tym korkiem 

z termometrem. 

Zagotowane kie kuj ce nasiona umieszczone w termosie zamkni tym korkiem 

z termometrem. 
 

1 p. – za poprawnie okre lon  prób  kontroln  uwzgl dniaj c  materia  badawczy, który 

stanowi  nasiona pozbawione mo liwo ci kie kowania w termosie zamkni tym 

korkiem z termometrem 

0 p. – za odpowied  niepe n , np. która nie uwzgl dnia obecno ci termometru lub 

merytorycznie niepoprawn  

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie wyników przeprowadzonego do wiadczenia 

(III.1.a) 
 

Poprawna odpowied : 

C. / W czasie kie kowania nasion wzrasta intensywno  przemian anabolicznych. 

1 p. – za poprawnie zaznaczon  interpretacj  wyniku do wiadczenia 

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

 

Zadanie 28. (0 3)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Scharakteryzowanie procesu translacji na podstawie schematu 

(II.1.a) 
 

Poprawna odpowied : 

1 – P,   2 – P,   3 – F 
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1 p. – za poprawn  ocen  wszystkich (trzech) informacji 

0 p. – za niepoprawn  ocen  jednej lub dwóch, lub wszystkich informacji 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie 

(III.2.a) 
 

Poprawna odpowied : 

antykodon: AUG lub GUA 

1 p. – za poprawne podanie zestawienia nukleotydów w antykodonie tRNA przenosz cym 

tyrozyn  

0 p. – za odpowied  niepoprawn  

 

c) (0 1) 

Wiadomo ci rozumienie 

 

Wyja nienie funkcji elementów strukturalnych j dra 

komórkowego w procesie translacji (I.1.4.b.20) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Poprzez pory w b onie j drowej przedostaj  si  do cytoplazmy podjednostki rybosomów oraz 

kwasy rybonukleinowe bior ce udzia  w translacji (mRNA, tRNA). 

1 p. – za poprawne wyja nienie znaczenia porów w otoczce j drowej 

0 p. – za odpowied  niepoprawn , np. odnosz c  si  do rRNA 

 

Zadanie 29. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie skutków mutacji w obr bie intronu u organizmów 

eukariotycznych (I.4.b.19) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Mutacja w obr bie intronu nie mo e prowadzi  do zmiany w a ciwo ci bia ka, poniewa  

introny s  wycinane z transkryptu RNA (w procesie splicingu) przed syntez  bia ek.  

Mutacja w obr bie intronu nie mo e prowadzi  do zmiany w a ciwo ci bia ka, poniewa  

introny s  niekoduj cymi sekwencjami genu / nie zawieraj  informacji genetycznej. 

1 p. – za poprawne wyja nienie skutków mutacji w obr bie intronów uwzgl dniaj ce albo 

wycinanie intronów przed translacj , albo informacj , e nie zawieraj  informacji 

genetycznej 

0 p. – za odpowied , która nie uwzgl dnia za o enia podanego w poleceniu, np. odnosz c  si  

do alternatywnego splicingu lub odpowied  niepe n , np., która nie zawiera okre lenia 

etapu wycinania intronów albo ich cechy, lub odpowied  merytorycznie niepoprawn   

 

Zadanie 30. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u ró nych 

organizmów – okre lenie genotypów opisanego 

organizmu(III.2.c) 
 

Poprawna odpowied : 

genotypy: AaBB,   AaBb  
 

1 p. – za poprawne podanie obu mo liwych genotypów opisanego organizmu 
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0 p. – za podanie tylko jednego genotypu lub obu nieprawid owych 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u ró nych 

organizmów – ustalenie genotypów rodziców opisanego 

potomstwa i zapisanie krzy ówki genetycznej (III.2.c) 
 

Poprawna odpowied : 

D. / aaBb  x   AABB 

 

Przyk ad krzy ówki 

 

 AB  

aB AaBB  

ab AaBb  

 
1 p. – za poprawne zaznaczenie genotypów obojga rodziców i uzasadnienie tego wyboru 

krzy ówk  w ca o ci poprawnie narysowan   

0 p. – za zaznaczenie genotypów bez narysowania krzy ówki lub narysowanie krzy ówki bez 

zaznaczenia genotypów, lub za niepoprawnie narysowan  krzy ówk   

 

Zadanie 31. (0 1) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zdania genetycznego z zakresu dziedziczenia 

cech u cz owieka – okre lenie sposobu dziedziczenia opisanej 

cechy ((III.2.c) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Allel nie jest sprz ony z p ci , poniewa  synowie pary A (w II pokoleniu) s  zdrowi. 

Allel nie jest sprz ony z p ci , poniewa  para C ma chor  córk . 

1 p. – za ustalenie, e allel nie jest sprz ony z p ci  wraz z prawid owym uzasadnieniem  

na podstawie zamieszczonego rodowodu 

0 p. – za ustalenie, e allel nie jest sprz ony z p ci  bez uzasadnienia lub z niepe nym 

uzasadnieniem, np. poniewa  choruj  zarówno kobiety, jak i m czy ni,  

lub odpowied  merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 32. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u ró nych 

organizmów – okre lenie fenotypów potomstwa (III.2.c) 
 

Poprawna odpowied : 

myszy ó te : myszy czarne – 2 : 1 
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1 p. – za podanie w a ciwego stosunku liczbowego fenotypów potomstwa myszy ó tych 

0 p. – za odpowied  niepoprawn , np. 50% lub 25% 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Okre lenie sposobu dziedziczenia opisanej cechy na podstawie 

analizy przedstawionych danych (III.2.c) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Allel B
y
 jest recesywny ze wzgl du na cech  – ywotno  (letalno ) poniewa  osobniki 

homozygotyczne gin  przed urodzeniem, natomiast osobniki heterozygotyczne prze ywaj .  

1 p. – za poprawne okre lenie cechy, ze wzgl du na któr  allel B
y
 jest recesywny, 

i uzasadnienie odnosz ce si  do prze ywalno ci osobników 

0 p. – za okre lenie tylko cechy, ze wzgl du na któr  allel B
y
 jest recesywny, 

bez uzasadnienia lub podanie uzasadnienia bez okre lenia cechy, lub odpowied  

niepoprawn  

 

Zadanie 33. (0 1) 

Tworzenie informacji Okre lenie na podstawie wykresu tendencji zmian 

powierzchni upraw GMO na wiecie i podanie 

prawdopodobnej przyczyny (III.2.b) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Jest to tendencja wzrastaj ca. Zwi kszenie powierzchni upraw GMO wynika prawdopodobnie 

ze wzgl dów ekonomicznych, poniewa  takie ro liny daj  mo liwo  uzyskania wi kszych 

plonów przy mniejszych kosztach uprawy, gdy  nie wymagaj , np. stosowania w du ych 

ilo ciach chemicznych rodków ochrony ro lin.  

1 p. – za poprawne okre lenie tendencji zmian powierzchni upraw GMO na wiecie i podanie 

w a ciwej przyczyny 

0 p. – za okre lenie tylko tendencji zmian bez podania przyczyny lub odpowied  niepoprawn  

albo niepe n  i odnosz c  si  do jednego rodzaju GMO, np. odpornych tylko 

na herbicydy lub tylko na szkodniki 

 

Zadanie 34. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie zalety kojarzenia krewniaczego w hodowli zwierz t 

(I.4.b.17) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi (jedna spo ród): 

Wyselekcjonowanie w hodowli tzw. czystych linii – homozygotycznych osobników pod 

wzgl dem po danej cechy. 

Uzyskanie osobników o preferowanych w hodowli cechach. 
 

1 p. – za poprawne przedstawienie zalety kojarzenia krewniaczego odnosz cego si  

do zwi kszenia cz sto ci po danej cechy w populacji hodowlanej lub do zwi kszenia 

frekwencji alleli odpowiedzialnych za dan  cech   

0 p. – za odpowied  merytorycznie niepoprawn , np. odnosz c  si  do zmiany cech gatunku 
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b) (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie argumentu uzasadniaj cego niekorzystno  

kojarzenia krewniaczego (III.3.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Zwi ksza si  prawdopodobie stwo ujawnienia w potomstwie cech niekorzystnych lub 

chorób b d cych skutkiem zwi kszonej homozygotyczno ci lub ujawnienie si  

niekorzystnych mutacji recesywnych. 

Mo e nast pi  zmniejszenie ró norodno ci genetycznej potomstwa. 
 

1 p. – za poprawne uzasadnienie niekorzystnego zjawiska krzy owania wsobnego  

w warunkach naturalnych, uwzgl dniaj ce pod o e genetyczne 

0 p. – za odpowied , która nie uwzgl dnia pod o a genetycznego lub odpowied  niepoprawn  

merytorycznie odnosz c  si , np. do zmniejszenia bioró norodno ci 

 

Zadanie 35. (0 1) 

Korzystanie z informacji Zredagowanie opisu przedstawionych na rysunkach zmian 

liczebno ci populacji orz sków (II.3.b) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

W do wiadczeniu A drapie ne orz ski (gatunek 2) pocz tkowo zwi ksza y swoj  liczebno  

dzi ki obfito ci po ywienia (gatunek 1), a nast pnie wskutek braku po ywienia, 

spowodowanego zmniejszaniem si  liczebno ci gatunku 1. ich liczba gwa townie zmniejsza a 

si , a  do ich wygini cia. 

1 p. – za poprawny opis zmian populacji drapie nych orz sków we w a ciwie wybranym 

do wiadczeniu (do wiadczenie A) z uwzgl dnieniem przyczyny i skutku tych zmian 

0 p. – za opis dotycz cy do wiadczenia B lub opis niepe ny, lub odpowied  niepoprawn  
 

Zadanie 36. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie przynale no ci dzi cio a du ego do poziomów 

troficznych w opisanym ekosystemie (I.4.a.14) 
 

 

Poprawna odpowied : 

1. konsument I-rz du / ro lino erca 

2. konsument II rz du / drapie nik 

1 p. – za poprawne okre lenie obu poziomów troficznych dzi cio a du ego 

0 p. – za odpowied  niepe n , która uwzgl dnia tylko jeden poziom troficzny albo oba 

poziomy troficzne (w tym tylko jeden poprawny), lub obie cz ci odpowiedzi 

niepoprawne 

 

Zadanie 37. (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie wniosku na podstawie opisu 

przeprowadzonego eksperymentu (III.3.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Konkurencja mi dzy tymi gatunkami powoduje zaw enie / ograniczenie niszy ekologicznej 

pa ki w skolistnej. 
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1 p. – za sformu owanie na podstawie przedstawionych informacji poprawnego wniosku 

dotycz cego wp ywu konkurencji mi dzygatunkowej na nisz  ekologiczn  pa ki 

w skolistnej 

0 p. – za odpowied , która nie odnosi si  do niszy ekologicznej pa ki w skolistnej lub, która 

nie jest wnioskiem, ale opisem wyników tego eksperymentu, lub za odpowied  

merytorycznie niepoprawn  

 

Zadanie 38. (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie i uzasadnienie opinii dotycz cej ewolucji 

organizmów na podstawie analizy przedstawionych informacji 

((III.3.a) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Elpistostegidy nie mog y by  przodkami tetrapodów, gdy  pojawi y si  na Ziemi pó niej  

ni  tetrapody, a wi c w czasie, kiedy na Ziemi y y ju  tetrapody. 

1 p. – za sformu owanie na podstawie przedstawionych informacji trafnej opinii,  

e elpistostegidy nie mog y by  przodkami tetrapodów wraz z poprawnym 

uzasadnieniem 

0 p. – za samo stwierdzenie, e elpistostegidy nie mog y by  przodkami tetrapodów bez 

uzasadnienia lub odpowied   nielogiczn , np. odnosz c  si  do wieku polskiego 

znaleziska, a nie do wieku porównywanych organizmów, lub odpowied  ca kowicie 

niepoprawn  
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