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Zadanie 1. (0 3) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji g ównych grup zwi zków organicznych  

w organizmie cz owieka 
 

Poprawne odpowiedzi 

Bia ka: 3, 5                   W glowodany: 1, 4                   Lipidy: 2, 5 
 

3 p. – za poprawne przyporz dkowanie wszystkich opisów trzem grupom zwi zków 

organicznych 

2 p. – za poprawne przyporz dkowanie wszystkich opisów dwóm grupom zwi zków 

organicznych 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie wszystkich opisów jednej grupie zwi zków 

organicznych 

0 p. – za niepoprawne lub niepe ne przyporz dkowanie opisów  

 

Zadanie 2. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji elementów morfotycznych krwi 
 

Poprawna odpowied  

A – 3, B – 1, C – 2 
 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie funkcji do trzech elementów morfotycznych krwi 

0 p. – za przyporz dkowanie nawet jednej niepoprawnej funkcji lub przyporz dkowanie 

wi cej ni  jednej funkcji do elementu morfotycznego krwi 

 

Zadanie 3. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie budowy tkanki chrz stnej 

 

Poprawne odpowiedzi 

A. Komórki s  owalne lub okr g e i le  w jamkach, zwykle u o one po dwie. 

C. W istocie mi dzykomórkowej wyst puje du a ilo  w ókien kolagenowych. 
 

2 p. – za zaznaczenie dwóch cech charakteryzuj cych tkank  chrz stn  

1 p. – za zaznaczenie jednej cechy charakteryzuj cej tkank  chrz stn  lub za zaznaczenie 

dwóch cech, w tym jednej poprawnej, lub za zaznaczenie trzech cech, w tym dwóch 

poprawnych 

0 p. – za zaznaczenie dwóch cech niepoprawnych lub za zaznaczenie trzech cech, w tym tylko 

jednej poprawnej, lub za zaznaczenie wi cej ni  trzech cech 

 

Zadanie 4. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji skóry w organizmie cz owieka  

 

Poprawna odpowied  

C. Udzia  w wymianie gazowej organizmu. 
 

1 p. – za poprawne zaznaczenie funkcji skóry, która u cz owieka nie pe ni istotnej roli 

0 p. – za zaznaczenie innej funkcji skóry lub za zaznaczenie wi cej ni  jednej funkcji 
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Zadanie 5. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie roli trzustki jako gruczo u wydzielania zewn trznego 

 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Trzustka wydziela enzymy trawienne do dwunastnicy lub do jelita cienkiego, lub  

do przewodu pokarmowego.  

Trzustka wydziela do dwunastnicy enzymy trawi ce w glowodany, bia ka i t uszcze. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce wydzielanie enzymów do przewodu 

pokarmowego 

0 p. – za odpowied  niepoprawn  lub niepe n , która uwzgl dnia jedynie wytwarzanie 

enzymów, ale nie okre la miejsca ich wydzielania 

 

Zadanie 6. (0 3)

a) (0 2) 

Korzystanie z informacji Na podstawie schematu opisanie mechanizmu wentylacji p uc  

u cz owieka  
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Klatka piersiowa podczas wdechu zwi ksza swoj  obj to  lub rozszerza si .  

Przepona podczas wdechu opuszcza si  w dó  lub kurczy si . 
 

2 p. – za poprawne okre lenie zmiany kszta tu klatki piersiowej i zmiany po o enia przepony 

podczas wdechu  

1 p. – za poprawne okre lenie zmiany kszta tu klatki piersiowej lub zmiany po o enia 

przepony 

0 p. – za niepoprawne okre lenie obu zmian lub okre lenie zmian z u yciem niew a ciwych 

sformu owa , np. przepona wygina si  

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie 

 – wyja nienie fazy czynnej i fazy biernej wentylacji p uc  

u cz owieka 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Wdech jest faz  czynn  wentylacji p uc, poniewa  warunkuje go praca mi ni, czyli skurcz 

przepony i skurcz mi ni mi dzy ebrowych, natomiast wydech polega na rozlu nieniu tych 

mi ni. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie obu faz, uwzgl dniaj ce prac  mi ni oddechowych 

0 p. – za wyja nienie dotycz ce jednej fazy lub za wyja nienie faz, uwzgl dniaj ce tylko 

udzia  energii, bez uwzgl dnienia pracy mi ni (skurcz) 

 

Zadanie 7. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie wskazanego na schemacie elementu budowy 

klatki piersiowej 
 

Poprawna odpowied  

X – mostek 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy wskazanego elementu budowy klatki piersiowej 

0 p. – za podanie nazwy niepoprawnej 
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Zadanie 8. (0 2) 

Tworzenie informacji Sformu owanie argumentów uzasadniaj cych korzystny 

wp yw aktywno ci fizycznej na uk ad kr enia 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

wiczenia fizyczne poprawiaj  przep yw krwi przez naczynia krwiono ne, co zwi ksza 

ich elastyczno . 

wiczenia fizyczne poprawiaj  przep yw krwi przez naczynia wie cowe serca,  

co powoduje lepsze dotlenienie mi nia sercowego i zapobiega chorobie wie cowej. 
 

2 p. – za dwa poprawne argumenty wykazuj ce korzystny wp yw aktywno ci fizycznej 

na uk ad kr enia 

1 p. – za jeden poprawny argument wykazuj cy korzystny wp yw aktywno ci fizycznej 

na uk ad kr enia 

0 p. – za odpowiedzi, które nie odnosz  si  do uk adu kr enia (serca, naczy  krwiono nych),  

lub za przepisanie fragmentów tekstu bez uzasadnienia 

 

Zadanie 9. (0 2) 

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie cz ci serca na schemacie uk adu krwiono nego 

cz owieka 
 

Poprawna odpowied  

Prawy przedsionek – A,     Prawa komora – D,   Lewy przedsionek – B,   Lewa komora – C 
 

1 p. – za poprawne rozpoznanie czterech cz ci serca  

0 p. – za niepoprawne rozpoznanie nawet jednej cz ci serca  
 

b) (0 1) 

Korzystanie z informacji Opisanie kierunku transportu gazów oddechowych w uk adzie 

krwiono nym cz owieka 
 

Poprawna odpowied  

 
 

1 p. – za poprawne wpisanie na schemacie czterech okre le  kr cej krwi 

0 p. – za niepoprawne wpisanie nawet jednego okre lenia  

 

Zadanie 10. (0 3)

a) (0 2) 

Tworzenie informacji Wyja nienie ró nic w przep ywie krwi przez narz dy 

cz owieka podczas wysi ku fizycznego 
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

1. Mi nie szkieletowe, poniewa  podczas wysi ku intensywnie si  kurcz  i wzrasta  

zapotrzebowanie na tlen oraz substancje od ywcze. 

2. Skóra, poniewa  podczas wysi ku przez rozszerzone naczynia krwiono ne nast puje utrata 

nadmiaru ciep a. 
 

2 p. – za poprawne podanie nazw dwóch narz dów (mi nie szkieletowe i skóra), przez które 

najsilniej wzrasta przep yw krwi podczas wysi ku i wskazanie przyczyn tego zjawiska  

1 p. – za poprawne podanie nazwy jednego narz du i wskazanie przyczyny tego zjawiska 

0 p. – za podanie tylko nazw (nazwy) narz dów bez okre lenia przyczyn, lub niepoprawne 

okre lenie przyczyn 
 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zale no ci pomi dzy obj to ci  krwi 

przep ywaj cej przez narz dy ró nych uk adów podczas 

wysi ku fizycznego 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Spo ycie posi ku przed intensywnym wysi kiem fizycznym zmniejsza wydolno  

organizmu, poniewa  du a obj to  krwi odp ywa do w troby. 

Poniewa  krew potrzebna narz dom uk adu pokarmowego zostaje podczas wysi ku 

fizycznego skierowana do narz dów intensywnie pracuj cych i trawienie zachodzi 

wolniej. 
 

1 p. – za poprawne wykazanie zwi zku pomi dzy obj to ci  krwi przep ywaj cej przez 

narz dy podczas wysi ku fizycznego a obj to ci  krwi kierowanej do narz dów uk adu 

pokarmowego (w troby)  

0 p. – za odpowied , która nie uwzgl dnia zwi zku pomi dzy przep ywem krwi przez 

narz dy podczas wysi ku fizycznego i przez narz dy uk adu pokarmowego 

 

Zadanie 11. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie rodzaju odporno ci nabytej po podaniu 

przeciwcia  
 

Poprawna odpowied  

1. swoista / nieswoista           2. bierna / czynna          3. naturalna / sztuczna 
 

1 p. – za poprawne podkre lenie wszystkich okre le  charakteryzuj cych rodzaj nabytej 

odporno ci 

0 p. – za podkre lenie nawet jednego niepoprawnego okre lenia 

 

Zadanie 12. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie wp ywu uk adu wspó czulnego i uk adu 

przywspó czulnego na funkcjonowanie narz dów w organizmie 

cz owieka 
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Narz d Cz  wspó czulna Cz  przywspó czulna 

renica   

Oskrzela rozszerzanie zw anie 

Serce   

Jelita 

zmniejszenie perystaltyki lub 

spowolnienie pracy, lub 

zmniejszenie wydzielania soku 

jelitowego 

przyspieszenie perystaltyki  

lub przyspieszenie pracy, 

lub zwi kszenie wydzielania 

soku jelitowego 
 

2 p. – za poprawne uzupe nienie dwóch wierszy tabeli uwzgl dniaj ce oba uk ady nerwowe 

1 p. – za poprawne uzupe nienie jednego wiersza tabeli uwzgl dniaj ce oba uk ady nerwowe 

0 p. – za uzupe nienie wszystkich wierszy w jednej kolumnie dotycz cej dzia ania tylko 

jednej cz ci uk adu, lub za niepoprawne uzupe nienie obu wierszy tabeli 

 

Zadanie 13. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji elementów budowy ucha 
 

Poprawna odpowied  

1 – F, 2 – P, 3 – F 
 

1 p. – za poprawn  ocen  prawdziwo ci wszystkich stwierdze  opisuj cych funkcje 

elementów budowy ucha 

0 p. – za niepoprawn  ocen  nawet jednego stwierdzenia 

 

Zadanie 14. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie roli renicy w funkcjonowaniu oka 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Po wej ciu do jasnego pomieszczenia przez rozszerzon  renic  dostaje si  do oka zbyt du o 

wiat a, co daje efekt „o lepienia”. Po chwili renica zw a si  dzi ki mi niom t czówki,  

co powoduje dop yw odpowiedniej ilo ci wiat a do wn trza ga ki ocznej. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie zjawiska uwzgl dniaj ce stan renicy w momencie wej cia 

do jasno o wietlonego pomieszczenia i jej zw enie po chwili przebywania w tym 

pomieszczeniu 

0 p. – za odpowied  ogóln , np. dotycz c  renicy bez odniesienia si  do jej roli w regulacji 

ilo ci wiat a docieraj cego do oka (zw anie/rozszerzanie) lub za odpowied  

niepoprawn   
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Zadanie 15. (0 2) 

Korzystanie z informacji Na podstawie danych z tabeli skonstruowanie diagramu 

s upkowego przedstawiaj cego spo ycie wapnia przez cz owieka 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 
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2 p. – za poprawne narysowanie oraz opisanie osi wspó rz dnych (Y – zalecane spo ycie 

wapnia w mg na dzie ) i wyskalowanie osi Y, oraz narysowanie i podpisanie 

wszystkich s upków diagramu  

1 p. – za poprawne narysowanie oraz opisanie osi wspó rz dnych lub za poprawne 

narysowanie s upków diagramu przy niepe nym opisie osi (brak jednostki lub same 

jednostki) 

0 p. – za diagram z niepoprawnie opisanymi i niepoprawnie wyskalowanymi osiami lub 

za ca kowicie niepoprawny diagram 

 

Zadanie 16. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie ró nic w zapotrzebowania cz owieka na wap  

 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

U osób w przedziale wiekowym 19–30 lat nast puj  jeszcze procesy kostnienia i wap  

jest niezb dny do rozwoju uk adu kostnego. 

Osoby w przedziale wiekowym 19–30 lat wykazuj  du  aktywno  fizyczn , dlatego 

konieczne jest dostarczenie wapnia do pracy uk adu mi niowego lub nerwowego. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie przyczyny ró nego zapotrzebowania na wap  we wskazanych 

przedzia ach wiekowych 

0 p. – za niepoprawne wyja nienie lub brak wyja nienia (odczytanie) zapotrzebowania 

na wap  osób we wskazanych przedzia ach wiekowych  

 

Zadanie 17. (0 1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie kolejno ci etapów procesu zachodz cego  

w przewodzie pokarmowym cz owieka 
 

Poprawna odpowied  

kolejno : 3, 4, 5, 1, 2 
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1 p. – za poprawne uporz dkowanie wszystkich etapów obróbki pokarmu w przewodzie 

pokarmowym 

0 p. – za kolejno  niepoprawn  

 

Zadanie 18. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie znaczenia niskiego pH w o dku dla utrzymania 

odpowiedniej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym 

cz owieka 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

o dek pe ni rol  bariery dla wi kszo ci drobnoustrojów, poniewa  w o dku jest zbyt 

niskie pH, aby bakterie mog y prze y . 

o dek pe ni rol  bariery dla wi kszo ci drobnoustrojów, poniewa  wydziela kwas solny, 

który niszczy drobnoustroje lub je zabija. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce niskie pH w o dku lub obecno  kwasu 

solnego i skutek tego dla drobnoustrojów 

0 p. – za wyja nienie, które nie uwzgl dnia niskiego pH w o dku albo obecno ci kwasu 

solnego, lub nie okre la skutku dla drobnoustrojów 
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie korzy ci dla cz owieka wynikaj cych z obecno ci 

mikroflory jelitowej 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Bakterie symbiotyczne tworz ce mikroflor  jelitow : 

produkuj  witamin  K lub witaminy z grupy B. 

hamuj  rozwój szkodliwych bakterii lub grzybów.  
 

1 p. – za podanie jednego poprawnego przyk adu korzy ci z obecno ci mikroflory jelitowej 

0 p. – za podanie przyk adu niepoprawnego 

 

Zadanie 19. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie choroby na podstawie opisu jej objawów  

 

Poprawna odpowied  

bulimia 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy choroby 

0 p. – za podanie niepoprawnej nazwy choroby lub podanie wi kszej liczby nazw 
 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zaplanowanie dzia ania na rzecz w asnego zdrowia 

 

Poprawna odpowied  

D. psychiatra 
 

1 p. – za wskazanie lekarza psychiatry, który w pierwszej kolejno ci móg by udzieli  

wsparcia osobie chorej na bulimi  

0 p. – za wskazanie innego lekarza specjalisty lub za zaznaczenie wi kszej liczby 

specjalistów 
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Zadanie 20. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie znaczenia kwasu foliowego dla prawid owego 

rozwoju p odu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Kwas foliowy wp ywa na prawid owe kszta towanie si  uk adu nerwowego p odu. 

Kwas foliowy chroni przed wadami cewy nerwowej. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie znaczenia kwasu foliowego dla rozwoju p odu 

0 p. – za wyja nienie niepoprawne lub zbyt ogólne, np. jest niezb dny do prawid owego 

rozwoju p odu 

 

Zadanie 21. (0 1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie kolejno ci procesów prowadz cych  

do zap odnienia komórki jajowej 
 

Poprawna odpowied  

kolejno : 2, 5, 1, 3, 4 
 

1 p. – za poprawne uporz dkowanie wszystkich procesów prowadz cych do zap odnienia 

komórki jajowej  

0 p. – za kolejno  niepoprawn   

 

Zadanie 22. (0 2)

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie budowy DNA – rozpoznanie elementów budowy 

nukleotydu wskazanych na schemacie 
 

Poprawna odpowied  

A. reszta kwasu fosforowego,   B. deoksyryboza 
 

1 p. – za poprawne podanie nazw obu wskazanych elementów 

0 p. – za podanie tylko jednej poprawnej nazwy lub podanie nazw ogólnych, np. pentoza, lub 

obu nazw niepoprawnych 
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie budowy DNA – podanie nazw zasad azotowych 

wyst puj cych w DNA 
 

Poprawna odpowied  

adenina, guanina, cytozyna, tymina 
 

1 p. – za poprawne podanie czterech nazw wszystkich zasad azotowych wyst puj cych  

w DNA 

0 p. – za podanie nawet jednej nazwy niepoprawnej lub za podanie zamiast nazw zasad 

ich oznacze  literowych  

 

Zadanie 23. (0 1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie rodzaju mutacji przedstawionej na schemacie 

 

Poprawna odpowied  

C. Inwersja 
 

1 p. – za poprawne zaznaczenie rodzaju mutacji 

0 p. – za niepoprawne zaznaczenie mutacji lub za zaznaczenie wi cej ni  jednego rodzaju mutacji 
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Zadanie 24. (0 2)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Okre lenie zasad dziedziczenia mukowiscydozy na podstawie 

informacji o chorobie 
 

Poprawna odpowied  

A. autosomaln  recesywn  

 

1 p. – za poprawne zaznaczenie doko czenia zdania okre laj cego zasady dziedziczenia 

mukowiscydozy 

0 p. – za niepoprawne zaznaczenie doko czenia zdania lub zaznaczenie wi cej ni  jednej 

odpowiedzi 
 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Planowanie dzia ania na rzecz w asnego zdrowia 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Powinno si  obj  wszystkie noworodki testami na mukowiscydoz , aby wcze nie wykry  

chorob  i wcze nie zastosowa  odpowiedni  terapi . 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie potrzeby obj cia wszystkich noworodków testami  

na mukowiscydoz  

0 p. – za wyja nienie niepoprawne 

 

Zadanie 25. (0 3)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech  

u cz owieka – okre lenie genotypów rodziców i dziecka 
 

Poprawna odpowied  

Genotyp matki: Aa     Genotyp ojca: Aa     Genotyp dziecka: aa 
 

1 p. – za poprawne okre lenie genotypów rodziców i dziecka 

0 p. – za niepoprawne okre lenie nawet jednego genotypu 
 

b) (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 
 

Poprawne odpowiedzi 

Krzy ówka genetyczna: 
 

            

 

 

A 

 

a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Prawdopodobie stwo: 75%  
 

2 p. – za poprawny zapis krzy ówki genetycznej i poprawne okre lenie prawdopodobie stwa 

urodzenia si  kolejnego dziecka z wolnymi p atkami usznymi 

1 p. – za poprawny zapis krzy ówki genetycznej i b dne okre lenie prawdopodobie stwa 

0 p. – za podanie prawdopodobie stwa przy b dnie zapisanej krzy ówce genetycznej 
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Zadanie 26. (0 2)

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Na podstawie schematu okre lenie zmian w sk adzie 

gatunkowym biocenozy  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

W biocenozie tej prawdopodobnie wyginie skoczek ró any.  

W biocenozie tej prawdopodobnie zmniejszy si  liczebno  mszyc. 
 

1 p. – za podanie, e w biocenozie wyginie skoczek ró any lub b dzie mniej mszyc 

0 p. – za podanie innego przyk adu zmiany, np. wygini cie mszyc 
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyró nienie konsumentów I rz du w sieci pokarmowej 

przedstawionej na schemacie  
 

Poprawna odpowied  

g sienice motyli,   mszyce,   skoczek ró any 
 

1 p. – za wypisanie z przedstawionej sieci pokarmowej trzech konsumentów I rz du 

0 p. – za wypisanie mniej ni  trzech konsumentów I rz du lub za wypisanie nazw 

konsumentów innych rz dów 

 

Zadanie 27. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie na schemacie poziomów troficznych w piramidzie 

pokarmowej  
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

 

1 p. – za poprawne wpisanie trzech nazw poziomów troficznych 

0 p. – za wpisanie nawet jednej nazwy niepoprawnej 

 

Zadanie 28. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie w przedstawionej sieci pokarmowej gatunków 

niekonkuruj cych i najsilniej konkuruj cych o pokarm 
 

Poprawne odpowiedzi 

1. królik 

2. mysz i nornica lub sowa i mija 
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2 p. – za podanie, e królik nie konkuruje z adnym innym gatunkiem o pokarm (1.) 

i poprawne wskazanie pary gatunków, które najsilniej konkuruj  ze sob   

o pokarm (2.) w przedstawionej sieci pokarmowej 

1 p. – za podanie, e królik nie konkuruje z adnym innym gatunkiem o pokarm (1.), 

lub wskazanie pary dwóch gatunków, które najsilniej konkuruj  ze sob  o pokarm (2.) 

w przedstawionej piramidzie pokarmowej 

0 p. – za podanie innych gatunków zwierz t 

 

Zadanie 29. (0 1) 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie podanych zasobów naturalnych wed ug 

wskazanego kryterium 
 

Poprawna odpowied  

Zasoby nieodnawialne Zasoby odnawialne 

1, 4, 5 2, 3 
 

1 p. – za poprawne wpisanie numerów wszystkich nieodnawialnych i odnawialnych zasobów 

naturalnych we w a ciwych kolumnach tabeli 

0 p. – za niepoprawne przyporz dkowanie lub brak przyporz dkowania nawet jednego zasobu 

naturalnego. 

 

Zadanie 30. (0 2) 

Tworzenie informacji Sformu owanie argumentów uzasadniaj cych korzy ci 

wynikaj ce z segregowania odpadów 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Korzy ci dla gospodarstwa domowego: 

Segregowanie pozwala zredukowa  koszty wywozu odpadów. 

Oddzielenie odpadów organicznych i ich kompostowanie dostarcza naturalnego nawozu, 

który mo na wykorzysta , np. w ogrodzie lub do nawo enia trawnika. 

 

Korzy ci dla rodowiska: 

Segregowanie odpadów zmniejsza ilo  mieci wywo onych na wysypiska, co mo e 

zmniejszy  ich negatywny wp yw na rodowisko lub ograniczy  zajmowanie kolejnych 

terenów pod wysypiska. 

Stosowanie kompostu zamiast nawozów sztucznych mo e ograniczy  ich szkodliwy 

wp yw na rodowisko, np. eutrofizacja wód. 

 

2 p. – za podanie jednej korzy ci dla gospodarstwa domowego i jednej korzy ci 

dla rodowiska wynikaj cych z segregowania odpadów 

1 p. – za podanie jednej korzy ci dla gospodarstwa domowego lub jednej korzy ci 

dla rodowiska wynikaj cej z segregowania odpadów 

0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub zbyt ogólne, lub nieadekwatne do danej cz ci 

polecenia, np. korzy  dla rodowiska: odpady mog  by  kompostowane  

i wykorzystane jako nawóz naturalny 
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