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Zadanie 1. (0 1) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Tworzenie informacji Zinterpretowanie wyników opisanego do wiadczenia 

 

Poprawna odpowied  

D. Bia ka 
 

1 p. – za poprawne zaznaczenie nazwy grupy zwi zków organicznych wyst puj cych  

w próbce I, a których nie by o w próbce II 

0 p. – za zaznaczenie innej nazwy lub za zaznaczenie wi cej ni  jednej nazwy grupy 

zwi zków organicznych  

 

Zadanie 2. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zwi zku pomi dzy sposobem oddychania 

erytrocytów a ich budow  i funkcj  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Funkcj  erytrocytów jest transport tlenu do innych komórek, dlatego nie wyst puj  w nich 

mitochondria, w których zachodzi oddychanie tlenowe i dlatego erytrocyty nie zu ywaj  

tlenu, który transportuj . 

W erytrocytach nie zachodzi oddychanie tlenowe, poniewa  nie zawieraj  mitochondriów, 

aby ograniczy  zu ycie tlenu transportowanego do innych komórek. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce funkcj  erytrocytów, ich sposób oddychania  

i wskazuj ce na brak mitochondriów odpowiedzialnych za oddychanie tlenowe 

0 p. – za niepoprawne wyja nienie lub wyja nienie uwzgl dniaj ce tylko budow , lub tylko 

funkcj  erytrocytów  

 

Zadanie 3. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie funkcji siateczki ródplazmatycznej g adkiej  

i funkcji siateczki ródplazmatycznej szorstkiej 
 

Poprawne odpowiedzi 

1 – G, 2 – G, 3 – S, 4 – G 
 

2 p. – za poprawne zaznaczenie wszystkich funkcji siateczki ródplazmatycznej g adkiej  

i siateczki ródplazmatycznej szorstkiej 

1 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch lub trzech funkcji siateczki ródplazmatycznej 

0 p. – za poprawne zaznaczenie tylko jednej funkcji siateczki ródplazmatycznej lub 

niepoprawne zaznaczenie wszystkich funkcji siateczki ródplazmatycznej  

 

Zadanie 4. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zale no ci pomi dzy budow  j dra komórkowego 

plemników a ich funkcj  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Funkcj  plemników jest przeniesienie materia u genetycznego i dlatego w j drach 

komórkowych dojrza ych plemników nie ma j derek, w obr bie których s  wytwarzane 

rybosomy, na których zachodzi synteza bia ka.  
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Funkcj  plemników jest zap odnienie i dlatego w j drach komórkowych dojrza ych 

plemników nie s  potrzebne j derka, w obr bie których zachodzi synteza rRNA, i nie s  

tworzone rybosomy potrzebne do syntezy bia ka. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce funkcj  plemników oraz zwi zek obecno ci 

j derka z syntez  bia ka. 

0 p. – za okre lenie tylko funkcji plemników bez uwzgl dnienia zwi zku obecno ci j derka 

z syntez  bia ka lub za wyja nienie niepoprawne 

 

Zadanie 5. (0 2)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie problemu badawczego na podstawie opisu 

przeprowadzonego do wiadczenia 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Wp yw skrobi na zmian  ci nienia osmotycznego roztworu. 

Czy skrobia jest zwi zkiem osmotycznie czynnym?  
 

1 p. – za poprawnie sformu owany problem badawczy odnosz cy si  do przeprowadzonego 

do wiadczenia 

0 p. – za sformu owanie problemu badawczego odnosz cego si  tylko do zjawiska osmozy 

(bez uwzgl dnienia skrobi) lub za niepoprawnie sformu owany problem,  

np. dotycz cy rozpuszczalno ci skrobi 

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Na podstawie wyniku do wiadczenia wyja nienie przyczyny 

magazynowania przez ro liny w glowodanów w postaci skrobi  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Skrobia nie maj c w a ciwo ci osmotycznych, w przeciwie stwie do glukozy, 

nie podwy sza ci nienia osmotycznego w komórkach. 

Skrobia jest nierozpuszczalna w wodzie, a wi c w przeciwie stwie do glukozy, 

nie zwi ksza st enia soku komórkowego w komórkach lub nie zwi ksza turgoru 

komórek, lub nie zmienia ci nienia osmotycznego. 

 

1 p. – za poprawne wyja nienie przyczyny magazynowania przez ro liny skrobi, a nie 

glukozy, uwzgl dniaj ce brak w a ciwo ci osmotycznych skrobi 

0 p. – za wyja nienie niepoprawne lub niepe ne, które odnosi si  tylko do nierozpuszczalno ci 

skrobi i nie uwzgl dnia wyników do wiadczenia 

 

Zadanie 6. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie procesów metabolicznych 

 

Poprawna odpowied  

1 – P, 2 – F, 3 – F 
 

1 p. – za poprawn  ocen  trzech stwierdze  dotycz cych metabolizmu 

0 p. – za poprawn  ocen  tylko dwóch lub tylko jednego stwierdzenia, albo niepoprawn  

ocen  trzech stwierdze   
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Zadanie 7. (0 2) 

Korzystanie z informacji Opisanie sposobów hamowania aktywno ci enzymów  

na podstawie informacji przedstawionych na schemacie 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

W hamowaniu kompetycyjnym inhibitor przy cza si  do centrum aktywnego enzymu  
i uniemo liwia przy czenie substratu. 

W hamowaniu niekompetycyjnym inhibitor przy cza si  do enzymu w innym miejscu ni  
centrum aktywne (w centrum allosterycznym), przez co zmienia konformacj  enzymu, 
utrudniaj c albo uniemo liwiaj c przy czanie substratu do enzymu. 

W hamowaniu niekompetycyjnym inhibitor przy cza si  do enzymu w centrum 
allosterycznym i zmienia kszta t centrum aktywnego, zmniejszaj c dopasowanie enzymu 
do substratu, a w konsekwencji zmniejszaj c aktywno  enzymu. 

 

2 p. – za poprawne opisanie, na czym polega hamowanie kompetycyjne i na czym polega 
hamowanie niekompetycyjne, uwzgl dniaj ce informacje przedstawione na schemacie  

1 p. – za poprawne opisanie, na czym polega hamowanie kompetycyjne lub na czym polega 
hamowanie niekompetycyjne  

0 p. – za niepoprawne opisanie obu sposobów hamowania lub opisy niepe ne, niezgodne  
z przedstawionym schematem 

 

Zadanie 8. (0 2) 

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Przewidywanie wyników do wiadczenia na podstawie opisu 

jego przebiegu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

W probówce B – wydzielaj  si  (intensywnie) p cherzyki tlenu powstaj cego podczas 
rozk adu H2O2 lub p cherzyki gazu. 

W probówce B – jej zawarto  b dzie si  (silnie) pieni . 
 

1 p. – za wybór probówki B i poprawny opis zmian widocznych w tej probówce 

0 p. – za wybór probówki A i okre lenie zmian charakterystycznych dla probówki B lub –
 za wybór probówki B bez podania zmian widocznych w tej probówce, lub – za wybór 
probówki B i b dny opis widocznych zmian w tej probówce 

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Planowanie przebiegu do wiadczenia – rozró nienie próby 

badawczej i próby kontrolnej 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Sok w probówce A zagotowano w celu sprawdzenia, czy reakcja jest katalizowana przez 
enzym katalaz , poniewa  pod wp ywem wysokiej temperatury enzymy trac  swoj  
aktywno . 

Sok w probówce A zagotowano w celu sprawdzenia, czy badanym czynnikiem jest 
katalaza, która pod wp ywem wysokiej temperatury powinna ulec denaturacji. 

Sok w probówce A zagotowano, aby unieczynni  lub zdenaturowa  enzym rozk adaj cy 
H2O2 

 

1 p. – za poprawne wyja nienie celu zagotowania soku w probówce A, uwzgl dniaj ce 
denaturacj  cz ci bia kowej enzymu pod wp ywem wysokiej temperatury i jego 
unieczynnienie 

0 p. – za niepoprawne lub zbyt ogólne wyja nienie, które nie uwzgl dnia wp ywu wysokiej 
temperatury na aktywno  enzymu 
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Zadanie 9. (0 2) 

Korzystanie z informacji Na podstawie danych z tabeli skonstruowanie wykresu 

ilustruj cego aktywno  kinazy pirogronianowej  
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

 
 

2 p. – za poprawne narysowanie i opisanie osi wspó rz dnych; X – pH, Y – aktywno  kinazy 
pirogronianowej (j.u/g tkanki) oraz za poprawne wyskalowanie osi i wykre lenie obu 
krzywych, oraz ich oznaczenie lub zapisanie legendy 

1 p. – za poprawne narysowanie i opisanie tylko obu osi wspó rz dnych; X – pH, 
Y – aktywno  kinazy pirogronianowej (j.u/g tkanki) lub za wykres, w którym osie s  
poprawnie wyskalowane i narysowane krzywe, ale wyst puj  usterki w opisie osi,  
np. brak jednostek, legendy 

0 p. – za wykres, w którym zdaj cy odwrotnie przyporz dkowa  zmienne do osi  
lub – za wykres, w którym opisanie jednej osi nie jest poprawne (np. brak jednostek)  

i punkty nie s  w a ciwie naniesione (np. po czone z miejscem 0 osi ), albo brak 
legendy, czyli opisu krzywych 

 

Zadanie 10. (0 1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie wniosku dotycz cego aktywno ci kinazy 

pirogronianowej na podstawie danych w tabeli i wykresu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Kinaza pirogronianowa przy tym samym pH ma wy sz  aktywno  w mi niach 

szkieletowych ni  w tkankach ciany o dka. 

Zarówno w mi niach szkieletowych, jak i w tkankach ciany o dka aktywno  kinazy 

pirogronianowej jest najwi ksza w rodowisku oboj tnym. 
 

1 p. – za poprawne sformu owanie wniosku uwzgl dniaj cego porównanie aktywno ci kinazy 

pirogronianowej w obu tkankach w zale no ci od pH 

0 p. – za sformu owanie wniosku, który odnosi si  tylko do jednej tkanki, czyli  

nie uwzgl dnia porównania aktywno ci kinazy pirogronianowej w obu tkankach  

lub – za wniosek zawieraj cy dane odczytane z tabeli albo wykresu  

lub – za wniosek zbyt ogólny zawieraj cy fragmenty przepisane z polecenia, np. aktywno  

kinazy zale y od rodzaju tkanki oraz pH  

lub – za wniosek zawieraj cy b dne informacje, np. odnosz ce si  do rodowiska 

kwasowego lub zasadowego 
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Zadanie 11. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie struktur komórkowych przedstawionych  

na schemacie i okre lenie ich funkcji  
 

Poprawne odpowiedzi 

A. Struktura – chloroplast                   Proces – fotosynteza  

B. Struktura – mitochondrium            Proces – oddychanie tlenowe 
 

2 p. – za podanie poprawnych nazw obu struktur i procesów w nich zachodz cych 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy jednej struktury i nazwy procesu, który w niej zachodzi 

0 p. – za podanie tylko nazw obu struktur lub tylko nazw obu procesów, które w nich 

zachodz , lub odpowied  niepoprawn  

 

Zadanie 12. (0 2) 

a) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie cyklu rozwojowego zielenic  

 – rozpoznanie wskazanych stadiów rozwojowych  

 

Poprawna odpowied  

Zarodniki – B 

Gamety – D 

 

1 p. – za poprawne podanie dwóch oznacze  literowych wskazanych stadiów w cyklu 

rozwojowym ta my morskiej 

0 p. – za podanie jednego oznaczenia lub za niepoprawne podanie oznacze  literowych 

dwóch stadiów rozwojowych  

 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie cyklu rozwojowego zielenic 

 – rozpoznanie miejsca zachodzenia mejozy 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 
 

 
 

 

1 p. – za poprawne wpisanie na schemacie litery R – miejsca zachodzenia mejozy  

(na schemacie pomi dzy A i B) 

0 p. – za zaznaczenie mejozy w innym miejscu schematu 

R
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Zadanie 13. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Ustalenie przynale no ci przedstawionych na rysunkach 

przedstawicieli stawonogów do wskazanych grup systematycznych  
 

Poprawne odpowiedzi 
Owady: A, E, G 
Paj czaki: C, F, H 
 

2 p. – za poprawne zaklasyfikowanie przedstawicieli stawonogów do obu wskazanych grup 
systematycznych 

1 p. – za poprawne zaklasyfikowanie przedstawicieli stawonogów do jednej ze wskazanych 
grup systematycznych 

0 p. – za niepoprawne lub niepe ne zaklasyfikowanie przedstawicieli stawonogów  
do  wskazanej grupy systematycznej  

 

Zadanie 14. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie cech budowy morfologicznej wspólnych dla 

wszystkich stawonogów  
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

obecno  odnó y cz onowanych  

cia o podzielone na tagmy 

obecno  zewn trznego pancerza lub chitynowego oskórka 
 

2 p. – za dwie poprawne cechy budowy morfologicznej wspólne dla wszystkich stawonogów 
1 p. – za jedn  poprawn  cech  budowy morfologicznej stawonogów 
0 p. – za niepoprawne przyk ady cech, np. obecno  ko czyn lub cechy dotycz ce budowy 

anatomicznej, albo przyk ady cech wyst puj cych tylko u niektórych grup 
stawonogów, np. g owa, tu ów i odw ok 

 

Zadanie 15. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zwi zku pomi dzy sposobem transportu tlenu  

w organizmie owadów a ich reakcj  na obecno  czadu  

w powietrzu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Owady nie maj  barwnika oddechowego – hemoglobiny transportuj cej tlen, któr  
móg by blokowa  tlenek w gla(II). 

Poniewa  u owadów tlen nie jest transportowany przez barwniki oddechowe, które 
móg by blokowa  czad, tak jak hemoglobin . 

Poniewa  tlen jest transportowany bezpo rednio do komórek systemem tchawek, a nie 
przez hemolimf , która u owadów nie pe ni funkcji transportuj cej gazy oddechowe. 

 

1 p. – za poprawne wyja nienie, które uwzgl dnia sposób transportu tlenu do komórek 
0 p. – za wyja nienie niepoprawne, które nie odnosi si  do hemoglobiny (barwników 

oddechowych) lub transportu powietrza tchawkami bezpo rednio do komórek cia a 
owadów 

 

Zadanie 16. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zwi zku pomi dzy obni eniem temperatury wody  

a spadkiem ilo ci pokarmu pobieranego przez karasie  
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Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Karasie s  zmiennocieplne, dlatego wraz ze spadkiem temperatury wody zmniejsza si  

tempo ich metabolizmu, co jest powodem mniejszego zapotrzebowania na pokarm. 

Wraz ze spadkiem temperatury wody spada intensywno  przemiany materii i dlatego 

karasie maj  mniejsze zapotrzebowanie na pokarm. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie wskazuj ce na zwi zek spadku ilo ci pokarmu pobieranego 

przez karasie ze zmniejszeniem tempa ich metabolizmu w ni szej temperaturze 

0 p. – za wyja nienie, które nie uwzgl dnia wp ywu temperatury na tempo metabolizmu tych 

ryb 

 

Zadanie 17. (0 1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie i zinterpretowanie informacji przedstawionych  

na schemacie 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Optymalna pr dko  lotu papu ki falistej to 30–35 km/h, poniewa  przy tej pr dko ci jest 

najmniejsze zu ycie tlenu przez tego ptaka, co wiadczy o najmniejszych kosztach 

energetycznych lotu. 

Optymalna pr dko  lotu papu ki falistej to 35 km/h, poniewa  przy tej pr dko ci  

s  najni sze koszty energetyczne lotu. 

 

1 p. – za poprawne podanie optymalnej pr dko ci lotu ptaka (mieszcz cej si  w przedziale 

30-35 km/h) i poprawne uzasadnienie uwzgl dniaj ce najmniejsze zu ycie tlenu lub 

najni sze koszty energetyczne 

0 p. – za poprawne podanie optymalnej pr dko ci lotu ptaka przy braku uzasadnienia 

 

Zadanie 18. (0 2) 

Tworzenie informacji Wyja nienie sposobu wentylacji p uc u ptaków i ssaków 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Przez p uca ptaków zarówno podczas wdechu jak i wydechu przep ywa jednokierunkowo 

powietrze bogate w tlen lub jest ci g y przep yw powietrza bogatego w tlen. 

Do p uc ssaków powietrze bogate w tlen nap ywa podczas wdechu, a podczas wydechu 

usuwane jest powietrze zu yte lub ich p uca wentylowane s  na zasadzie „miecha”. 

albo 

Wentylacja p uc ptaków podczas lotu zachodzi przy udziale worków powietrznych oraz 

ruchów skrzyde . 

Wentylacja p uc ssaków zachodzi przy udziale przepony i mi ni mi dzy ebrowych lub 

mi ni oddechowych.  

2 p. – za poprawne wyja nienie sposobu wentylacji p uc tych zwierz t, uwzgl dniaj ce wdech 

i wydech lub uwzgl dniaj ce udzia  odpowiednich narz dów w wentylacji p uc 

1 p. – za poprawne wyja nienie sposobu wentylacji p uc tylko u ptaków lub tylko u ssaków 

0 p. – za niepoprawne wyja nienie, np. odnosz ce si  do wymiany gazowej lub niepe ne 

wyja nienie sposobu wentylacji p uc u ka dej z grup 
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Zadanie 19. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie roli ledziony w funkcjonowaniu uk adu kr enia 

 

Poprawne odpowiedzi 

A. Magazynowanie krwi i uwalnianie jej w momentach wi kszego zapotrzebowania. 

D. Namna anie limfocytów. 
 

2 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch funkcji ledziony 

1 p. – za poprawne zaznaczenie jednej funkcji ledziony lub za zaznaczenie dwóch funkcji,  

w tym jednej poprawnej, lub za zaznaczenie trzech funkcji, w tym dwóch poprawnych  

0 p. – za zaznaczenie dwóch funkcji niepoprawnych  

lub – za zaznaczenie trzech funkcji, w tym tylko jednej poprawnej,  

lub – za zaznaczenie wi cej ni  trzech funkcji  

 

Zadanie 20. (0 1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie wp ywu niskiego poziomu wapnia w organizmie 

cz owieka na proces krzepni cia krwi 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 
Zbyt niski poziom wapnia we krwi mo e spowodowa  zmniejszenie ilo ci wytwarzanej 
trombiny, a co za tym idzie, mniej wytwarzanej fibryny bior cej udzia  w tworzeniu skrzepu. 
 

1 p. – za poprawne opisanie wp ywu zbyt niskiego poziomu wapnia w organizmie na proces 
krzepni cia krwi odnosz cy si  do powstawania trombiny i fibryny 

0 p. – za odpowied  zbyt ogóln  dotycz c  wp ywu wapnia na proces krzepni cia, która nie 
uwzgl dnia procesów powstawania trombiny i fibryny lub za odpowied  niepoprawn  

 

Zadanie 21. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie rodzajów odporno ci w organizmie 

cz owieka 
 

Poprawna odpowied  

1 – P, 2 – P, 3 – F 
 

1 p. – za poprawn  ocen  wszystkich trzech stwierdze  dotycz cych odporno ci organizmu 

cz owieka 

0 p. – za poprawn  ocen  dwóch lub jednego stwierdzenia dotycz cego odporno ci 

organizmu cz owieka, lub niepoprawn  ocen  trzech stwierdze   

 

Zadanie 22. (0 2) 

Tworzenie informacji Wyja nienie mechanizmów obronnych w organizmie cz owieka 

 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Celowe obni anie odporno ci stosuje si  przy przeszczepach (transplantacjach). Jest to 

konieczne, aby organizm nie odrzuci  przeszczepu lub eby zmniejszy  ryzyko odrzucenia 

przeszczepu. 

Celowe obni anie odporno ci stosuje si  przy leczeniu niektórych chorób 

autoimmunizacyjnych. Jest to konieczne, aby obni y  nadwra liwo  uk adu 

odporno ciowego. 
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2 p. – za podanie odpowiedniego przyk adu sytuacji os abienia uk adu odporno ciowego 
cz owieka i podanie przyczyny takiego post powania 

1 p. – za podanie poprawnego przyk adu sytuacji os abienia uk adu odporno ciowego 
cz owieka bez podania przyczyny lub przy podaniu przyczyny niepoprawnej 

0 p. – za podanie niew a ciwego przyk adu niezale nie od podanej przyczyny takiego 
post powania 

 

Zadanie 23. (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie wyników do wiadczenia na podstawie jego 

opisu i schematu  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Miejscem percepcji bod ca fotoperiodycznego s  li cie, poniewa  ro lina dnia krótkiego 
zakwit a po zas oni ciu li ci przed dzia aniem wiat a. 

Miejscem percepcji bod ca fotoperiodycznego s  li cie, poniewa , gdy ich nie os oni to, 
to ro lina dnia krótkiego nie zakwit a mimo os oni cia wierzcho ka p du ro liny. 
 

1 p. – za ustalenie, e miejscem percepcji bod ca fotoperiodycznego s  li cie, i poprawne 
uzasadnienie odnosz ce si  do dzia ania wiat a lub jego braku 

0 p. – za ustalenie miejsca percepcji bod ca fotoperiodycznego przy braku uzasadnienia lub 
za niepoprawne ustalenie miejsca percepcji tego bod ca 

 

Zadanie 24. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie budowy i czynno ci yciowych grzybów 

 

Poprawna odpowied  

B. W cyklu rozwojowym workowców i podstawczaków wyst puje faza j der sprz onych 

(dikariofaza), krótsza u workowców, d u sza u podstawczaków. 
 

1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi dotycz cej grzybów 

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

odpowiedzi 

 

Zadanie 25. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisanie procesu replikacji DNA 

 

Poprawne odpowiedzi 

A. Podczas replikacji DNA dwuniciowa helisa rozplata si  i ka da pojedyncza ni  s u y jako 

matryca do syntezy komplementarnej nici potomnej. 

D. Replikacja DNA ma charakter semikonserwatywny, poniewa  w sk ad ka dej potomnej 

cz steczki DNA wchodzi jedna oryginalna ni  macierzysta i jedna nowo zsyntetyzowana. 
 

1 p. – za zaznaczenie dwóch zda  poprawnie opisuj cych proces replikacji DNA 

0 p. – za zaznaczenie jednego zdania poprawnie opisuj cego proces replikacji DNA lub 

dwóch zda  niepoprawnych, lub za zaznaczenie wi cej ni  dwóch zda  

 

Zadanie 26. (0 2) 

Tworzenie informacji Wyja nienie mechanizmu dziedziczenia cechy uwarunkowanej 

genem znajduj cym si  na chromosomie Y 
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Prawdopodobie stwo : 100%, 

Wraz z chromosomem Y syn otrzymuje od ojca allel warunkuj cy liczb  produkowanych 

plemników lub otrzymuje zmutowany allel. 
 

2 p. – za poprawne okre lenie prawdopodobie stwa wyst pienia oligospermii u ch opca i jego 

uzasadnienie 

1 p. – za poprawne okre lenie prawdopodobie stwa wyst pienia oligospermii u ch opca przy 

braku uzasadnienia 

0 p. – za niepoprawne okre lenie prawdopodobie stwa przy niepoprawnym uzasadnieniu lub 

uzasadnieniu zbli onym do podanego w przyk adzie, wiadcz cym o niezrozumieniu 

problemu 

 

Zadanie 27. (0 3) 

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania genetycznego z zakresu dziedziczenia 

grup krwi u cz owieka – okre lenie genotypów rodziców 

na podstawie tekstu 

 

Poprawna odpowied  

Genotyp matki– I
B
i 

Genotyp ojca – I
A
i 

 

1 p. – za poprawne zapisanie genotypów obojga rodziców  

0 p. – za niepoprawne zapisanie genotypu nawet jednego z rodziców  

 

b) (0 2) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania genetycznego z zakresu dziedziczenia 

cech u cz owieka – zapisanie krzy ówki genetycznej 

i okre lenie prawdopodobie stwa wyst pienia u potomstwa 

wskazanej grupy krwi  
 

Poprawne odpowiedzi 

Przyk ad krzy ówki 

 
          

 
IB i 

IA I
A
I

B
 I

A
i 

i IBi ii 

 

Prawdopodobie stwo urodzenia si  kolejnego dziecka z grup  krwi B:   25% 

 

2 p. – za poprawne zapisanie krzy ówki i poprawne okre lenie prawdopodobie stwa 

wyst pienia u potomstwa grupy krwi B 

1 p. – za poprawne zapisanie krzy ówki i nieprawid owe okre lenie prawdopodobie stwa 

0 p. – za poprawne okre lenie prawdopodobie stwa wyst pienia u potomstwa grupy krwi B 

przy nieprawid owo zapisanej krzy ówce 
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Zadanie 28. (0 2) 

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie przedstawionych w tek cie informacji 

dotycz cych szczepionki przeciwnowotworowej 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Metoda ta powoduje stymulacj  lub uaktywnienie uk adu immunologicznego pacjenta.  

Metoda ta prowokuje odpowied  immunologiczn  skierowan  przeciw komórkom 

nowotworowym pacjenta. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie opisanej metody uwzgl dniaj ce aktywacj  uk adu 

immunologicznego pacjenta 

0 p. – za wyja nienie niepoprawne lub wyja nienie niepe ne, które nie uwzgl dnia aktywacji 

uk adu immunologicznego pacjenta 
 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Okre lenie i uzasadnienie skuteczno ci szczepionki 

przeciwnowotworowej opisanej w tek cie 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Szczepionka ta nie b dzie skuteczna, poniewa  zawiera komórki nowotworowe 
specyficzne dla danego pacjenta, czyli dawcy, a nie biorcy.  

Nie b dzie skuteczna, poniewa  takie komórki wprowadzone do organizmu innego 
cz owieka zostan  zniszczone jako obce i nie zostan  wytworzone przeciwcia a. 

Nie b dzie skuteczna, poniewa  wywo a odpowied  immunologiczn  przeciwko 
antygenom dawcy komórek, a nie antygenom nowotworu. 

 

1 p. – za okre lenie, e taka szczepionka nie b dzie skuteczna i poprawne uzasadnienie 
0 p. – za okre lenie, e taka szczepionka nie b dzie skuteczna i niewystarczaj ce 

uzasadnienie, np. odwo uj ce si  jedynie do informacji genetycznej lub za okre lenie, 
e taka szczepionka b dzie skuteczna 

 

Zadanie 29. (0 2) 

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie procesu zró nicowanego sk adania genów  

na podstawie informacji przedstawionych na schemacie 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Poniewa  egzony mog  by  czone w ró nej kolejno ci lub w ró nych kombinacjach, lub 
w ró nych zestawach, co daje mo liwo  syntezy ró nych bia ek. 

 

1 p. – za poprawny opis sposobu powstawania ró nych bia ek uwzgl dniaj cy ró ny sposób 
czenia egzonów 

0 p. – za opis niepoprawny lub opis, który nie uwzgl dnia sposobu czenia egzonów 
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie procesu obróbki potranskrypcyjnej 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Obróbka potranskrypcyjna polega na wycinaniu z pre-mRNA intronów i sk adaniu lub 

czeniu ze sob  egzonów. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie procesu 

0 p. – za wyja nienie niepoprawne lub niepe ne, które np. nie uwzgl dnia czenia ze sob  

egzonów 
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Zadanie 30. (0 2) 

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Rozró nienie rodzajów zmienno ci na podstawie ich opisów 

 

Poprawna odpowied  

1 – B,   2 – C,     3 – A 
 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie trzech opisów odpowiednim rodzajom zmienno ci 

0 p. – za niepoprawne przyporz dkowanie nawet jednego opisu 
 

b) (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyró nienie zmienno ci, która nie ma znaczenia 

ewolucyjnego 
 

Poprawna odpowied  

B. fluktuacyjna 
 

1 p. – za poprawne podanie nazwy zmienno ci (lub litery jej opisu), która nie ma znaczenia 

ewolucyjnego 

0 p. – za podanie niepoprawnej nazwy zmienno ci lub podanie wi cej ni  jednej nazwy  

 

Zadanie 31. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie procesu ewolucyjnego i wyja nienie jego 

przyczyny  
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

konwergencja lub ewolucja zbie na 

Przyczyn  podobie stwa kszta tu cia a rekina i delfina s  podobne warunki rodowiska 

ich ycia i  podobny tryb ycia. 
 

2 p. – za podanie poprawnej nazwy procesu ewolucyjnego i wyja nienie przyczyny tego 

procesu, uwzgl dniaj ce podobne wymagania rodowiskowe 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy procesu ewolucyjnego bez wyja nienia jego przyczyny 

lub poprawne wyja nienie przyczyny procesu bez podania jego nazwy  

0 p. – za podanie niepoprawnej nazwy procesu ewolucyjnego i brak wyja nienia jego 

przyczyny  

lub – za podanie niepoprawnej nazwy procesu przy wyja nieniu przyczyny podobnie  

do podanego przyk adu, 

lub – za podanie niepoprawnej nazwy procesu i niepoprawne wyja nienie jego przyczyny 

 

Zadanie 32. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie przystosowa  w budowie ro lin do warunków 

rodowiska l dowego 
 

Poprawne odpowiedzi 

1 – B. Skórka z aparatami szparkowymi. 

2 – A. Tkanki wzmacniaj ce – kolenchyma oraz sklerenchyma. 
 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie przystosowa  ro lin do dwóch czynników rodowiska 
0 p. – za niepoprawne przyporz dkowanie nawet jednego przystosowania ro lin 
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Zadanie 33. (0 2) 

Tworzenie informacji Sformu owanie argumentów wyja niaj cych przyczyny 

opisanego sposobu zachowania si  pingwinów 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

1. Pingwiny lepiej p ywaj  ni  chodz , wi c drog  wodn  szybciej dotr  do celu. lub lepiej 

poruszaj  si  w wodzie ni  na l dzie. 

2. W wodzie pingwiny maj  wi ksz  szans  ucieczki przed drapie nikiem ni  na l dzie. 
 

2 p. – za poprawne podanie dwóch ró nych przyczyn cz stszego wyboru przez pingwiny 

drogi wodnej ni  l dowej 

1 p. – za podanie tylko jednej poprawnej przyczyny takiego zachowania si  pingwinów 

lub dwóch odpowiedzi dotycz cych tej samej przyczyny 

0 p. – za podanie dwóch przyczyn niepoprawnych 

 

Zadanie 34. (0 2) 

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych w tek cie – 

okre lenie czynnika ograniczaj cego nisze ekologiczne dwóch 

gatunków 
 

Poprawna odpowied  

Konkurencja mi dzygatunkowa lub konkurencja, lub wspó zawodnictwo lub obecno  

drugiego gatunku przytulii 
 

1 p. – za poprawne podanie czynnika ograniczaj cego, który spowodowa  zaw enie nisz 

ekologicznych dwóch gatunków przytulii uprawianych na wspólnym stanowisku 

0 p. – za podanie innego czynnika ograniczaj cego, np. pH gleby 

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych w tek cie – 

okre lenie zakresu tolerancji reprezentowanego przez opisane 

gatunki przytulii 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Oba gatunki przytulii reprezentuj  szeroki zakres tolerancji, poniewa  gdy rosn  oddzielnie, 

rozwijaj  si  dobrze na obydwu rodzajach gleb. 
 

1 p. – za poprawne podanie rodzaju zakresu tolerancji reprezentowanego przez oba gatunki 

przytulii wraz z jego wyja nieniem 

0 p. – za podanie rodzaju zakresu tolerancji reprezentowanego przez oba gatunki przytulii bez 

jego wyja nienia lub za niepoprawne okre lenie zakresu tolerancji  

 

Zadanie 35. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie rodzaju opisanej w tek cie zale no ci 

mi dzygatunkowej 
 

Poprawna odpowied  

Komensalizm lub wspó biesiadnictwo 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy zale no ci mi dzygatunkowej 

0 p. – za podanie nazwy niepoprawnej  
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Zadanie 36. (0 2) 

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Na podstawie wykresu okre lenie tendencji zmian liczebno ci 

ptaków  
 

Poprawna odpowied  

Dla ptaków siedlisk rolniczych jest to tendencja spadkowa. 
 

1 p. – za poprawne okre lenie tendencji zmian liczebno ci ptaków siedlisk rolniczych 

0 p. – za odpowied  ogóln , która nie odnosi si  do ptaków siedlisk rolniczych 

lub – odpowied  wynikaj c  z odczytu danych, np. wska nik liczebno ci zmniejsza si ,  

lub – odpowied  niepoprawn , b dnie interpretuj c  wahania liczebno ci ptaków, np. liczba 

ptaków maleje 

 

b) (0 1) 

Tworzenie informacji Okre lenie prawdopodobnych przyczyn przedstawionych  

na wykresie zmian liczebno ci ptaków siedlisk rolniczych  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

stosowanie chemicznych rodków ochrony ro lin 

wycinanie drzew i krzewów na miedzach lub zak adanie pól wielkoobszarowych 

mechanizacja rolnictwa 

wypalanie ciernisk lub traw 
 

1 p. – za podanie przyk adu dzia alno ci cz owieka, która wp ywa na zmian  liczebno ci 

ptaków siedlisk rolniczych 

0 p. – za podanie przyk adu, który nie odnosi si  do dzia alno ci cz owieka zwi zanej 

z rolnictwem, lub przyk adu dzia alno ci, która nie ma wp ywu na zmniejszanie 

liczebno ci ptaków siedlisk rolniczych, np. stosowanie nawozów sztucznych 

 

Zadanie 37. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Podanie przyk adów praktycznego zastosowania a cuchowej 

reakcji polimerazy (PCR) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

do identyfikacji przest pcy na podstawie ladowych ilo ci DNA (materia u genetycznego)  

do identyfikacji ofiar katastrof na podstawie ladowych ilo ci DNA 

do ustalania ojcostwa 

do porównywania DNA izolowanego ze szcz tków wymar ych gatunków organizmów 

w testach wykrywaj cych obecno  wirusów i bakterii, np. wirusa HIV 

w diagnostyce chorób genetycznych, np. mukowiscydozy 

w genetyce molekularnej do namna ania DNA dla celów, np. sekwencjonowania lub 

klonowania DNA 
 

2 p. – za podanie poprawnych dwóch przyk adów zastosowania PCR 

1 p. – za podanie jednego poprawnego przyk adu zastosowania PCR 

0 p. – za podanie przyk adów, które nie odnosz  si  do konkretnych sytuacji, np. przyk adów 

hipotetycznych,  

lub – zbyt ogólnych, gdy PCR nie jest jedyn  stosowan  metod , np. tworzenie 

transgenicznych organizmów,  

lub – takich, gdzie metoda PCR nie jest wykorzystywana 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


