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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II 

 

Zasady oceniania 

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

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

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

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

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

za odpowied  w pe ni poprawn . 

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

ile prawid owych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w modelu) przedstawi  

zdaj cy. 

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

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

• Je eli podane w odpowiedzi informacje wiadcz  o zupe nym braku zrozumienia omawianego 

zagadnienia i zaprzeczaj  udzielonej wcze niej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y 

oceni  na zero punktów. 
 

Tekst w nawiasach (ale nie liczb  punktów) nale y traktowa  jako sformu owania alternatywne. 
Nr 

zad. 

Oczekiwana odpowied  i sposób jej oceny Maks. 

punk. 

30. Za ka de cztery poprawne wpisy do tabeli – po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: pierwszy wiersz: b ona komórkowa, 13; drugi wiersz: j dro, 15; trzeci 

wiersz: 2, mezosomy (mezosom); czwarty wiersz: 6, rybosomy (2 pkt.). 

2 

31. Za poprawne okre lenie ka dej z dwóch ró nic – po 1 pkt.  

Przyk ad odpowiedzi: 

- A: w czasie mitozy w p aszczy nie równikowej wrzeciona podzia owego (kariokinetycznego) 

uk adaj  si  chromosomy (podzielone na chromatydy), w czasie mejozy – naprzeciwko siebie 

pary chromosomów podobnych (homologicznych) (1 pkt), 

- B: w czasie mitozy do przeciwleg ych biegunów komórki przemieszczaj  si  po ówki 

chromosomów (chromatydy), w czasie mejozy – ca e chromosomy (po jednym chromosomie 

homologicznym z ka dej pary) (1 pkt). 

2 

32.  Za trafny wniosek – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- dzielenie si  chloroplastów jest zwi zane z szybko ci  podzia u komórek (1 pkt), 

- dzielenie si  chloroplastów nie jest czasowo zsynchronizowane z podzia em komórki (1 pkt). 

Uwaga: nie przyznaje si  punktu je eli odpowied  nie jest uogólnieniem (wnioskiem), tylko 

stanowi spostrze enie lub opis rysunku (czyli jest na poziomie analizy), np.: w czasie szybkiego 

podzia u do komórek potomnych przechodzi po owa chloroplastów, a w czasie wolnego - tyle 

samo ile jest w komórkach wyj ciowych, w komórkach wolno dziel cych si  chloroplasty dziel  

si  szybciej. 

1 

33.  Za poprawne uzupe nienie czterech rubryk tabeli – 1 pkt. 

Poprawny zapis (pocz wszy od bakterii): +, +, +, – (1 pkt). 

1 

34.  Za trafny wybór najbardziej zró nicowanej grupy organizmów i uzasadnienie po – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: w zakresie wymienionych w tabeli cech najbardziej zró nicowan  grup  

organizmów s  Protisty (1 pkt), poniewa  w tej grupie wyst puj  organizmy reprezentuj ce 

wszystkie wskazane typy budowy (na poziomie komórki i organizmu) oraz sposoby 

oddychania i od ywiania (1 pkt).  

2 

35.  Za poprawne przedstawienie zwi zku mi dzy budow  i czynno ci  yciow  grzybów na 

przyk adzie cech ujawnionych w tabeli – 1 pkt. 

Uwaga: nie przyznaje si  punktu je eli odpowied  uwzgl dnia cechy nie wyst puj ce w tabeli. 

Przyk ad odpowiedzi: komórki grzybów nie zawieraj  chloroplastów, dlatego s  organizmami 

1 
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cudzo ywnymi (nie przeprowadzaj  fotosyntezy, pobieraj  gotowe zwi zki organiczne z 

pod o a) (1 pkt). 

36.  Za trafne uzasadnienie przewagi ilo ciowej oddychania tlenowego u zwierz t – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- wi cej zwierz t oddycha tlenowo, poniewa  zysk energetyczny oddychania tlenowego jest 

wy szy (korzystniejszy) od beztlenowego (1 pkt), 

- oddychanie beztlenowe jest mniej wydajne energetycznie, dlatego wyst puje rzadziej w 

wiecie zwierz t (1 pkt), 

- wi kszo  zwierz t yje w warunkach tlenowych, dlatego powszechnym sposobem 

oddychania jest oddychanie tlenowe (1 pkt). 

1 

37.  Za poprawne przyporz dkowanie wymienionych rodzajów zwierz t do okre lonych grup – po 

1 pkt. 

Poprawna odpowied : 

- wytwarzanie b on p odowych: go b, nied wied , zaskroniec, lis (1 pkt), 

- zap odnienie zewn trzne: karp, aba (1 pkt). 

2 

38.  Za poprawny wybór anatomicznych i fizjologicznych przystosowa  do lotu – po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : przystosowania anatomiczne – A, H (1 pkt), fizjologiczne – B, F (1 pkt).

2 

39.  Za sformu owanie problemu trafnego do wyników do wiadczenia – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- wp yw temperatury na rozwój ró nych gatunków ab (1 pkt), 

- tolerancja termiczna ró nych gatunków ab (1 pkt). 

1 

40.  Za poprawne przedstawienie cechy budowy i zwi zanej z ni  funkcji dla ka dego z dwóch 

rodzajów mi kiszu – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- mi kisz asymilacyjny: du a liczba chloroplastów w komórce umo liwia przeprowadzenie 

procesu fotosyntezy (1 pkt), 

- mi kisz spichrzowy: du a liczba leukoplastów umo liwia gromadzenie materia ów 

zapasowych (1 pkt), 

- mi kisz wodono ny: du e wakuole umo liwiaj ce gromadzenie wody (1 pkt), 

- mi kisz powietrzny (przewietrzaj cy): 

- du e przestwory mi dzykomórkowe umo liwiaj  (u atwiaj ) wymian  gazow  

(wentylacj ) organom ro lin w warunkach ograniczonego dost pu powietrza (1 pkt), 

- obecno  powietrza w du ych przestworach mi dzykomórkowych umo liwia ro linom 

wodnym utrzymanie li ci na powierzchni wody (1 pkt). 

2 

41.  Za trafne okre lenie znaczenia przystosowawczego modyfikacji li ci ka dej z ro lin – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- cebula: li cie spichrzowe gromadz  materia y zapasowe, umo liwiaj ce przetrwanie 

niesprzyjaj cych warunków (1 pkt), 

- kaktus: przekszta cone li cie w kolce (redukcja powierzchni li ci) umo liwia ro linom 

przetrwanie (jest zwi zana z konieczno ci  ograniczenia transpiracji) w warunkach niedoboru 

wody (1 pkt). 

2 

42.  Za prawid owo okre lone relacje mi dzy transpiracj  i absorpcj  w wyja nieniu dotycz cym 

rodzaju bilansu wodnego o godz. 15
00

 i w a ciwej pory podlewania ro lin – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

- o godz. 15
00

 bilans wodny jest ujemny, poniewa  transpiracja przewy sza absorpcj  (1 pkt), 

- ro liny najlepiej podlewa  od godziny 18
00

, poniewa  wtedy absorpcja przewy sza 

transpiracj  (1 pkt). 

2 

43.  Za prawid owe wskazanie ro liny wyparowuj cej wi cej wody i uwzgl dnienie w wyja nieniu 

zwi zku rozmieszczenia aparatów szparkowych z intensywno ci  transpiracji– po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: wi cej wody wyparuje lucerna (1 pkt), poniewa  u tej ro liny wi kszo  

aparatów szparkowych wyst puje w skórce górnej, co u atwia transpiracj  wody (1 pkt). 

 

2 
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44.  Za sformu owanie wniosku wynikaj cego z analizy przedstawionych graficznie wyników 

do wiadczenia – 1 pkt. 

Przyk ady wniosków: 

- szczytowa cz  (sto ek wzrostu) p du jest wra liwa na dzia anie wiat a s onecznego (1 pkt),

- ukierunkowanie wygi cia (wzrostu) p du zale y od kierunku padania wiat a (1 pkt), 

- czynniki (substancje, hormony) odpowiedzialne za wygi cie szczytowej cz ci p du 

(fototropizm) wytwarzane s  w sto ku wzrostu (1 pkt). 

1 

45.  Za trafny wybór ka dego z dwóch nieprawid owych sformu owa  – po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : B (1 pkt), E (1 pkt). 

2 

46.  Za poprawne opisanie osi oraz narysowanie s upkowego wykresu – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

O  X – intensywno  wiat a w %, o  Y – wzrost w mm/godz. Uwaga: przyznaje si  1 pkt, gdy 

osie X i Y b d  opisane odwrotnie, ale dobrze narysowane s upki wg tego opisu. 

 

2 

47.  Za prawid owe porównanie wp ywu st enia auksyn 10
 –6

 na wzrost odygi i p dów bocznych – 

po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: st enie auksyn 10
-6

 przyspiesza (zaczyna przyspiesza , stymulowa ) 

wzrost odygi (1 pkt), natomiast hamuje wzrost p dów bocznych (1 pkt). 

2 

48.  Za wybór w a ciwej odpowiedzi – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : B (1 pkt). 

1 

49.  Za uwzgl dnienie w wyja nieniu rodzajów genów (cech) u form rodzicielskich w ka dej z 

krzy ówek – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: mimo takich samych barw kwiatów u form rodzicielskich osobniki 

potomne (miesza ce) z krzy ówki 1. wytwarzaj  kwiaty ró owe, poniewa  barw  czerwon  i 

bia  kwiatów warunkuj  geny kodominuj ce (równosilne, bez pe nej dominacji) (1 pkt), 

natomiast w krzy ówce 2. barw  czerwon  warunkuje gen dominuj cy, barw  bia  – gen 

recesywny, dlatego miesza ce wytwarzaj  kwiaty czerwone (1 pkt).  

2 

50.  Za poprawny zapis sk adu zygot oraz w a ciwe okre lenie rodzaju mutacji – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

- sk ady zygot: XXY, X (1 pkt), 

- rodzaj mutacji: chromosomowa ilo ciowa (aneuploidalno , nondysjunkcja, zespó  Turnera, 

zespó  Klinefeltera) (1 pkt). 

 

2 
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51.  Za prawid owe okre lenie stopnia podobie stwa genetycznego i uzasadnienie odniesione do 

istoty rozmna ania bezp ciowego (u poziomki wegetatywnego) – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi:  

- osobniki potomne i macierzyste zarówno w przypadku stu bi, jak i poziomki s  genetycznie 

takie same (1 pkt), poniewa  osobniki potomne powsta y w wyniku rozmna ania bezp ciowego 

(wegetatywnego u ro lin), które nie prowadzi do ró nicowania genetycznego organizmów (1 

pkt), 

- osobniki potomne i macierzyste zarówno w przypadku stu bi, jak i poziomki s  genetycznie 

takie same (1 pkt), poniewa  osobniki potomne powsta y w wyniku podzia u komórek (mitozy) 

jednego organizmu macierzystego (1 pkt). 

2 

52.  Za trafne okre lenie ka dej z dwóch cech bakterii – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: prosta budowa komórki (1 pkt), atwa dost pno  materia u badawczego 

(powszechno  wyst powania) (1 pkt), szybkie wytwarzanie osobników potomnych (1 pkt). 

2 

53.  Za sformu owanie ka dego z dwóch trafnych argumentów – po 1 pkt. 

Przyk ady argumentów: 

- mo liwo  pozyskania, bez problemów natury etycznej, zast pczych organów do leczenia 

ludzi (1 pkt), 

- zmniejszone ryzyko odrzucenia przeszczepów (wi ksza zgodno  tkankowa) (1 pkt). 

2 

54.  Za wybór w a ciwej odpowiedzi – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : B (1 pkt). 

1 

55.  Za trafny wybór ci gu rysunków i wyja nienie co oznaczono na nich literami X – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- ewolucj  koniowatych odzwierciedla ci g B (1 pkt), 

- literami X oznaczono formy, które nie by y dostosowane do swojego rodowiska ycia (nie s  

zaliczane do przodków konia, zosta y wyeliminowane przez dobór naturalny, s  lepymi 

odga zieniami ewolucji) (1 pkt). 

2 

56.  Za trafnie okre lone kryterium i zgodne z nim uporz dkowanie elementów rodowiska – po 1 

pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- kryterium: wzrost (zmniejszanie si ) stopnia z o ono ci (1 pkt), uporz dkowanie: C, A, D, B, 

E (E ,B, D, A,C) (1 pkt), 

- kryterium: 1. elementy o ywione; 2. elementy o ywione i nieo ywione (1 pkt), 

uporz dkowanie: 1. C, A, D; 2. B, E (1 pkt). 

2 

57.  Za w a ciwie okre lony czynnik oraz poprawne uzasadnienie odpowiedzi – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi:  

- czynnik – du e zag szczenie populacji (osobników, skupienie osobników, ycie stadne) (1 

pkt), 

- uzasadnienie: wi ksze zag szczenie populacji umo liwia szybsze przenoszenie si  paso ytów 

na kolejne osobniki (mo liwo  szybkiego kontaktu mi dzy osobnikami zwi ksza szybko  

rozprzestrzeniania si  paso ytów) (1 pkt). 

2 

58.  Za trafne wyja nienie uwzgl dniaj ce miejsce populacji okonia w sieci troficznej tego 

ekosystemu oraz wp yw okonia na liczebno  innych populacji – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- liczebno  populacji okonia mo e wzrasta  w sposób niekontrolowany (populacja okonia jest 

ostatnim ogniwem w a cuchach pokarmowych, nie ma w tym ekosystemie naturalnych 

wrogów, ma nieograniczony dost p do pokarmu) (1 pkt), co mo e doprowadzi  do wygini cia 

niektórych populacji (np. piel gnic) stanowi cych pokarm okoni (populacji s abszych w 

konkurencji z populacj  okonia) (1 pkt), 

- ograniczenie liczebno ci piel gnic, którymi ywi  si  okonie (1 pkt), mo e doprowadzi  do 

nadmiernego rozwoju populacji stanowi cych pokarm piel gnic (1 pkt). 

2 
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