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Zadanie 1 (0–3) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Zdaj cy […] przedstawia zwi zki 

mi dzy struktur  a funkcj  na ró nych 

poziomach organizacji ycia […]. 

II. Zdaj cy obja nia funkcjonowanie 

organizmu ludzkiego na ró nych 

poziomach z o ono ci; dostrzega 

zwi zki mi dzy struktur  a funkcj  

na ka dym z tych poziomów. 

IV. Zdaj cy odczytuje […] informacje 

[…]. 

V. Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

I. Budowa chemiczna organizmów 

4. Bia ka. Zdaj cy: 

3) wyró nia […] bia ka proste i bia ka z o one; 

5) opisuje struktur  1-, 2-, 3- i 4-rz dow  bia ek; 

4) przedstawia biologiczn  rol  bia ek. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

3. Uk ad ruchu. Zdaj cy: 

7) analizuje procesy pozyskiwania energii 

w mi niach ([…] rola mioglobiny, oddychanie 

tlenowe) […]; 

5. Uk ad oddechowy. Zdaj cy: 

4) okre la rol  krwi w transporcie tlenu 

i dwutlenku w gla. 

 

1.a) (0–1) 

Rozwi zanie 
 

 Hemoglobina Mioglobina 

1. Jest bia kiem z o onym. X X 

2. Ma struktur  czwartorz dow . X  

3. Mo e przy czy  4 cz steczki tlenu. X  

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne okre lenie wszystkich (trzech) cech 

0 pkt – za nawet jedn  cech  okre lon  nieprawid owo lub brak odpowiedzi 
 

1.b) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

Mioglobina wyst puje w tkance mi niowej (poprzecznie pr kowanej) / tkance mi niowej 

szkieletowej / tkance mi niowej serca / w mi niach [odp. uznawana], jej funkcj  jest 

magazynowanie / przechowywanie tlenu (koniecznego do uzyskiwania energii na drodze 

oddychania tlenowego). 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie w a ciwej tkanki, w której wyst puje mioglobina i poprawne okre lenie jej 

funkcji  

0 pkt – za b dne wskazanie miejsca wyst powania lub b dnie okre lon  funkcj  mioglobiny, 

np. transport tlenu, lub brak odpowiedzi 
 

1.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

W a ciwo ci mioglobiny przedstawia krzywa 1., poniewa  bia ko to ma wi ksze powinowactwo 

do tlenu ni  hemoglobina (przejmuje tlen od hemoglobiny). 
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Schemat punktowania 

1 pkt – za wskazanie krzywej 1. i poprawne uzasadnienie 

0 pkt – za wskazanie krzywej 1., ale b dne uzasadnienie lub wskazanie krzywej 2., lub brak 

odpowiedzi 

 

Zadanie 2. (0–2) 
 

I. Poznanie wiata organizmów 

na ró nych poziomach organizacji 

ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia 

procesy i zjawiska biologiczne; […] 

przedstawia i wyja nia zale no ci 

mi dzy organizmem a rodowiskiem 

[…]. 

I. Budowa chemiczna organizmów. 

1. Zagadnienia ogólne. Zdaj cy: 

2) wymienia pierwiastki biogenne ([…] N […]) 

i omawia ich znaczenie […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

7. Ro liny – od ywianie si . Zdaj cy: 

1) wskazuje g ówne makro- i mikroelementy ([…] 

N […]) oraz okre la ich ród a dla ro lin. 

 

2.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

NH4
+
,  NO3

–
 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podkre lenie dwóch w a ciwych wzorów drobin 

0 pkt – za podkre lenie tylko jednego wzoru, podkre lenie b dne, podkre lenie wi cej ni  dwóch 

wzorów lub brak podkre lenia 
 

2.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

bia ka, kwasy nukleinowe 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe podkre lenie dwóch nazw grup zwi zków organicznych 

0 pkt – za poprawne podkre lenie tylko jednej nazwy, b dne podkre lenie, podkre lenie wi cej 

ni  dwóch nazw lub brak podkre lenia 

 

Zadanie 3. (0–2) 
 

II. Zdaj cy obja nia funkcjonowanie 

organizmu ludzkiego na ró nych 

poziomach z o ono ci; dostrzega 

zwi zki mi dzy struktur  a funkcj  

na ka dym z tych poziomów. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe, formu uje 

wnioski […]. 

II. Budowa i funkcjonowanie komórki. Zdaj cy: 

5) wyja nia rol  […] siateczki ródplazmatycznej 

(g adkiej […]), […] w przemianie materii komórki. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

12. Uk ad dokrewny. Zdaj cy: 

1) klasyfikuje hormony wed ug kryterium budowy 

chemicznej […]. 

13. Uk ad rozrodczy. Zdaj cy: 

2) przedstawia budow  i funkcje […] m skich 

narz dów p ciowych. 
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3.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 
 

(Komórki Leydiga wytwarzaj ) testosteron. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie prawid owej nazwy hormonu 

0 pkt – za podanie nieprawid owej nazwy hormonu lub brak odpowiedzi 

 

3.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Testosteron wytwarzany w komórkach Leydiga jest hormonem steroidowym / sterydowym, 

dlatego g adka siateczka ródplazmatyczna / wewn trzplazmatyczna / g adkie retikulum 

endoplazmatyczne / SER, w której zachodzi synteza t uszczowców / steroidów / sterydów, jest 

w nich silnie rozbudowana. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wykazanie zwi zku pomi dzy rol  komórek Leydiga, syntez  t uszczowców 

i obfito ci  w tych komórkach g adkiej siateczki ródplazmatycznej  

0 pkt – za odpowied  nieuwzgl dniaj c  tego zwi zku lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 4. (0–2) 
 

III. Zdaj cy […] formu uje wnioski 

z przeprowadzonych […] do wiadcze . 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci przyczynowo-

skutkowe, formu uje wnioski […]. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, porównuje 

i przetwarza informacje pozyskane 

z ró norodnych róde  […]. 

III. Metabolizm. 

1. Enzymy. Zdaj cy: 

2) opisuje przebieg katalizy 

enzymatycznej; 

3) […] okre la czynniki warunkuj ce ich 

[enzymów] aktywno  ([…] obecno  

inhibitorów lub aktywatorów); 

4) podaje przyk ady ró nych sposobów 

regulacji aktywno ci enzymów […]. 

 

4.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

B. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid ow  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

4.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 Warto  ta nie zmienia si , poniewa  zwi zek X powoduje jedynie spowolnienie pracy 

enzymu (a nie jego trwa e zablokowanie) i przy odpowiednio wysokim st eniu substratu 

reakcja osi gnie t  sam  warto  Vmax. 
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 Warto  Vmax nie zmienia si  w obecno ci zwi zku X, poniewa  im wy sze st enie 

substratu tym dzia anie zwi zku X jest s absze. 

 Warto  Vmax nie zmienia si  w obecno ci zwi zku X, poniewa  jest to maksymalna 

pr dko  reakcji enzymatycznej, a przy odpowiednio wysokim st eniu substratu zawsze 

mo na j  osi gn . 

 

Schemat punktowania 
1 pkt – za prawid owe wyja nienie, dlaczego warto  nie zmienia si  
0 pkt – za nieprawid owe wyja nienie lub brak wyja nienia 

 

Zadanie 5. (0–4) 
 

III. Pog bienie znajomo ci metodyki bada biologicznych.
Zdaj cy […] formu uje problemy badawcze […]; okre la 
warunki do wiadczenia, rozró nia prób  kontroln   
i badawcz […]. 
IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Zdaj cy odczytuje […] i przetwarza informacje […]. 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Zdaj cy obja nia i komentuje informacje […], wyja nia 
zale no ci przyczynowo-skutkowe, […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci 
organizmów. 
9. Ro liny – reakcje  
na bod ce. Zdaj cy: 
2) przedstawia rol  
hormonów ro linnych  
w funkcjonowaniu ro liny 
[…]; 
3) wyja nia zjawisko 
fotoperiodyzmu. 

 

5.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 Wp yw ró nych warunków fotoperiodu i (egzogennej) gibereliny na kwitnienie ro liny 

krótkiego dnia i ro liny d ugiego dnia / z ocienia (ogrodowego) i koniczyny ( kowej). 

 Czy fotoperiod i dodatek gibereliny wp ywaj  tak samo na ro liny krótkiego dnia i ro liny 

d ugiego dnia? 

 Czy spryskanie ro lin dnia krótkiego i ro lin dnia d ugiego roztworem gibereliny 

przyspieszy ich kwitnienie w ró nych warunkach fotoperiodu?  

 Czy giberelina przyspiesza proces kwitnienia ro lin dnia d ugiego i ro lin dnia krótkiego 

przy odpowiednich dla nich warunkach fotoperiodu? 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe sformu owanie problemu badawczego, uwzgl dniaj cego wp yw 

fotoperiodu i gibereliny na kwitnienie ro lin dnia krótkiego i ro lin dnia d ugiego 

0 pkt – za b dne sformu owanie problemu badawczego lub brak odpowiedzi 
 

5.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Ro liny dnia krótkiego w warunkach fotoperiodu dnia d ugiego w obecno ci gibereliny – 1. 

Ro liny dnia d ugiego w warunkach optymalnego dla nich fotoperiodu pod nieobecno  

gibereliny – 6. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe podanie numerów obu grup 

0 pkt – za podanie nieprawid owego numeru co najmniej jednej z grup albo ca kowity lub 

cz ciowy brak odpowiedzi 
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5.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Numer grupy ro lin – 2. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe podanie numeru grupy ro lin 

0 pkt – za nieprawid owe podanie numeru grupy ro lin lub brak odpowiedzi 

 

5.d) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Nale y ten wynik porówna  z wynikami ro lin z grup o numerach – 4. i 6. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe podanie numerów obu grup ro lin 

0 pkt – za nieprawid owe podanie numeru nawet jednej z grup ro lin albo ca kowity lub 

cz ciowy brak odpowiedzi 

 

Zadanie 6. (0–4) 
 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, 

porównuje i przetwarza informacje 

pozyskane z ró norodnych róde  

[…]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje, odnosi si  krytycznie 

do przedstawionych informacji, […], 

wyja nia zale no ci przyczynowo-

skutkowe, formu uje wnioski […]. 

III. Zdaj cy […] formu uje wnioski 

z przeprowadzonych obserwacji […]. 

III. Metabolizm. 

1. Enzymy. Zdaj cy: 

3) […] okre la czynniki warunkuj ce ich 

[enzymów] aktywno  (temperatura […]). 

2. Ogólne zasady metabolizmu. Zdaj cy: 

4) porównuje zasadnicze przemiany metaboliczne 

komórki zwierz cej i ro linnej; 

5) wskazuje substraty i produkty g ównych szlaków 

i cykli metabolicznych […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

6. Ro liny – budowa i funkcje tkanek i organów. 

Zdaj cy: 

4) opisuje modyfikacje organów ro lin (…, odygi) 

[…]. 
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6.a) (0–1) 

Rozwi zanie 

 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wyskalowanie d ugiej osi diagramu od 0 do 100%, narysowanie diagramu oraz opis, 

uwzgl dniaj cy oznakowanie udzia ów trzech przyczyn w stratach masy bulw ziemniaków 

w temperaturze 8 C  (kolejno  uwzgl dnienia udzia u poszczególnych przyczyn w s upku – 

dowolna) 

0 pkt – za nieprawid owe wyskalowanie jednostek osi diagramu, b dne naniesienie danych 

na diagram, brak opisu diagramu lub brak diagramu 

 

6.b) (0–2) 

 

Rozwi zanie 

 Najwi kszy udzia  w stratach masy ma odwodnienie bulw ziemniaków, niezale nie 

od temperatury (ich przechowywania).  

 Udzia  kie kowania bulw ziemniaka w stratach ich masy ro nie wraz ze wzrostem 

temperatury (ich przechowywania). 

 Udzia  chorób w stratach masy bulw ziemniaków jest niezale ny od temperatury 

(ich przechowywania).  

 Udzia  kie kowania w stratach masy bulw ziemniaków jest najmniejszy, niezale nie 

od temperatury (ich przechowywania). 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – za sformu owanie dwóch poprawnych wniosków uwzgl dniaj cych zale no  udzia u 

ró nych przyczyn strat masy ziemniaków od temperatury ich przechowywania. 

1 pkt – za sformu owanie jednego poprawnego wniosku uwzgl dniaj cego zale no  udzia u 

ró nych przyczyn strat masy ziemniaków od temperatury ich przechowywania 

0 pkt – za sformu owanie dwóch b dnych wniosków, nieuwzgl dniaj cych zale no ci udzia u 

ró nych przyczyn strat masy ziemniaków od temperatury ich przechowywania lub brak 

odpowiedzi 
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6.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 Podczas kie kowania dochodzi do (przyspieszenia) procesów metabolicznych zwi zanych 
z rozk adem cukrów / w glowodanów / zwi zków organicznych / zapasowych zu ywanych 
w procesie kie kowania bulw ziemniaka, co zmniejsza ich mas . 

 Kie kowanie nasila procesy kataboliczne / oddychania, w których zu ywana jest skrobia / 
zwi zki zapasowe, co zmniejsza mas  przechowywanych bulw. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie przyczyny ubytku masy bulw ziemniaków spowodowanej 

kie kowaniem 

0 pkt – za b dne wyja nienie, które nie uwzgl dnia wp ywu rozk adu zwi zków zapasowych 

w procesach katabolicznych / oddechowych podczas kie kowania na ubytek masy bulw 

ziemniaków 

 

Zadanie 7. (0–3) 
 

I. Zdaj cy […] przedstawia 

i wyja nia procesy i zjawiska 

biologiczne; przedstawia zwi zki 

mi dzy struktur  a funkcj  

na ró nych poziomach organizacji 

ycia […] przedstawia i wyja nia 

zale no ci mi dzy organizmem  

a rodowiskiem […]. 

IV. Zdaj cy odczytuje […] informacje 

V. Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

6. Ro liny – budowa i funkcje tkanek i organów. 

Zdaj cy: 

4) opisuje modyfikacje organów ro lin (korzeni, 

li ci, odygi) jako adaptacje do bytowania 

w okre lonych warunkach rodowiska; 

5) wyró nia formy ekologiczne ro lin w zale no ci 

od dost pno ci wody i wiat a w rodowisku. 

7. Ro liny – od ywianie si . Zdaj cy: 

2) okre la sposób pobierania wody i soli 

mineralnych oraz mechanizmy transportu wody 

([…] transpiracja, si a ss ca li ci […]). 

 

7.a) (0–2) 

 

Rozwi zanie 

 Komórki skórki (górnej i dolnej) li cia tej ro liny s  wypuk e na zewn trznej powierzchni, 

co zwi ksza powierzchni   transpiracji. 

 Na powierzchni skórki wyst puj  ywe w oski, co zwi ksza powierzchni  transpiracji. 

 Aparaty szparkowe s  umieszczone na wzniesieniach skórki, co u atwia wyparowywanie 

przez nie wody. 

 We wn trzu li cia wyst puj  du e przestwory mi dzykomórkowe mi kiszu g bczastego, 

co u atwia odparowywanie wody. 

 Komórki skórki s  cienko cienne (pozbawione kutykuli), co nie ogranicza transpiracji 

z powierzchni skórki. 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – za podanie dwóch w a ciwych cech budowy zwi zanych z przystosowaniem 

do rodowiska o du ej wilgotno ci 

1 pkt – za podanie tylko jednej cechy budowy zwi zanej z przystosowaniem do rodowiska 

o du ej wilgotno ci 

0 pkt – za podanie niew a ciwych lub zbyt ogólnych cech (np. nieb d cych przystosowaniem 

do zwi kszenia szybko ci transpiracji) lub brak odpowiedzi 
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7.b) (0–1) 

Rozwi zanie 

 Transpiracja jest konieczna, aby utrzyma  przep yw wody przez ro lin , poniewa  wraz 

z wod  pobierane s  z gleby (niektóre) zwi zki / jony / sole mineralne niezb dne 

do zachodzenia procesów metabolicznych. 

 Utrzymanie transpiracji oznacza zapewnienie odpowiedniego poziomu metabolizmu, gdy  

przep yw wody przez ro lin  stale dostarcza niezb dnych do jego zachodzenia zwi zków 

mineralnych. 

 Transpiracja i parowanie wody zapewnia si  ss c , która umo liwia pobieranie wody 

i soli mineralnych z gleby przez korzenie, a to jest niezb dne dla metabolizmu ro liny. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wyja nienie odnosz ce si  do zapewnienia przep ywu wody przez ro lin  

i pobierania soli mineralnych / pierwiastków dla utrzymania metabolizmu 

0 pkt – za wyja nienie niepoprawne, np. nieodnosz ce si  do utrzymania przep ywu wody 

przez ro lin  i jego znaczenia dla ro liny lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 8. (0–4) 
 

II. Pog bienie wiadomo ci 

dotycz cych budowy 

i funkcjonowania organizmu 

ludzkiego. 

Zdaj cy obja nia funkcjonowanie 

organizmu ludzkiego na ró nych 

poziomach z o ono ci; [...].  

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, 

porównuje i przetwarza informacje 

pozyskane z ró norodnych róde  

[…]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje, […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe, […], 

dobieraj c racjonalne argumenty. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

2. Homeostaza organizmu cz owieka. Zdaj cy: 

1) przedstawia mechanizmy i narz dy 

odpowiedzialne za utrzymanie wybranych 

parametrów rodowiska wewn trznego 

na okre lonym poziomie (wyja nia regulacj  sta ej 

temperatury cia a […]). 

12. Uk ad dokrewny. Zdaj cy: 

3) wyja nia mechanizmy homeostazy (w tym 

mechanizm sprz enia zwrotnego ujemnego) 

i ilustruje przyk adami wp yw hormonów na jej 

utrzymanie; 

4) wykazuje nadrz dn  rol  podwzgórza i przysadki 

mózgowej w regulacji hormonalnej (opisuje 

mechanizm sprz enia zwrotnego mi dzy 

przysadk  mózgow  a gruczo em podleg ym 

na przyk adzie tarczycy). 
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8.a) (0–2) 

 

Rozwi zanie 

 

 
 

Schemat punktowania 

2 pkt – za prawid owe wpisanie nazw / symboli wszystkich hormonów i prawid owe uzupe nienie 

wszystkich znaków 

1 pkt – za prawid owe wpisanie tylko nazw / symboli wszystkich hormonów lub za prawid owe 

uzupe nienie tylko wszystkich znaków 

0 pkt – za nieprawid owe podanie nazwy nawet jednego hormonu i nieprawid owe uzupe nienie 

nawet jednego znaku lub brak odpowiedzi 

 

8.b) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

 Intensyfikacja kr enia skórnego / rozszerzenie naczy  krwiono nych skóry – zwi kszenie 

strat ciep a przez skór  / zwi kszenie wych adzania krwi. 

 Intensywne pocenie si  – zwi kszenie strat ciep a przez parowanie. 

 Zianie (u psów) – utrata ciep a przez parowanie.  

 Nienastroszone pióra / w osy – zwi kszenie strat ciep a poprzez zmniejszenie izolacyjnej 

warstwy powietrza. 

 Niska aktywno  mi niowa – uwalnianie tylko niewielkich ilo ci ciep a. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wymienienie jednego mechanizmu fizjologicznego i wyja nienie jego wp ywu 

na obni enie temperatury 

0 pkt – za niepoprawny przyk ad mechanizmu lub brak wyja nienia, lub wyja nienie niepe ne 

do poprawnego przyk adu, lub brak odpowiedzi 
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8.c) (0–1) 

Rozwi zanie 

 Ruch wi e si  z prac  mi ni, a ta generuje du e ilo ci / wydzielanie ciep a, wi c 

przytupywanie i podskakiwanie na mrozie ogrzewa organizm.  

 Osoby te pobudzaj  przep yw krwi i cieplejsza krew z narz dów dociera do wych odzonych 

miejsc, ogrzewaj c je (na krótki czas). 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wyja nienie uwzgl dniaj ce wydzielanie ciep a przez pracuj ce mi nie jako ród o 

ciep a zapobiegaj cego wych odzeniu organizmu lub odnosz ce si  do zwi kszonego przep ywu 

ciep ej krwi przez cz ci cia a nara one na wych odzenie 

0 pkt – za wyja nienie niepoprawne, np. nieodnosz ce si  do generowania ciep a przez pracuj ce 

mi nie lub przenoszenia ciep a przez krew, lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 9. (0–4) 
 

II. Zdaj cy obja nia 

funkcjonowanie organizmu 

ludzkiego na ró nych poziomach 

z o ono ci […]. 

III. Zdaj cy […] formu uje 

wnioski z przeprowadzonych 

obserwacji […]. 

IV. Zdaj cy odczytuje […] 

i przetwarza informacje. 

V. Zdaj cy […] wyja nia 

zale no ci przyczynowo-

skutkowe […]. 

I. Zdaj cy […] przedstawia 

i wyja nia procesy i zjawiska 

biologiczne. 

III. Metabolizm. 

2. Ogólne zasady metabolizmu. Zdaj cy: 

5) wskazuje substraty i produkty g ównych szlaków 

i cykli metabolicznych ([…] etapy oddychania 

tlenowego […]). 

3. Oddychanie wewn trzkomórkowe. Zdaj cy: 

1) wymienia zwi zki, które s  ród em energii 

w komórce. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

9. Uk ad nerwowy. Zdaj cy: 

6) wykazuje kontrolno-integracyjn  rol  mózgu, 

z uwzgl dnieniem funkcji jego cz ci: kory, 

poszczególnych p atów […]; 

7) przedstawia lokalizacj  i rol  o rodków korowych. 

 

9.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Intensywnie pracuj ce komórki kory mózgowej / neurony maj  du e zapotrzebowanie 

na glukoz  jako ród o energii – jest przez nie pobierana i dlatego w danych obszarach 

gromadz  si  jej znakowane cz steczki (i produkty ich przemian). 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie, uwzgl dniaj ce wykorzystanie glukozy (do uzyskania energii) 

przez intensywnie pracuj ce komórki kory mózgowej / wychwytywanie jej z krwi 

0 pkt – za niepoprawne wyja nienie lub brak odpowiedzi 
 

9.b) (0–2) 
 

Rozwi zanie 

 Ró ne rodzaje aktywno ci zwi zanych z mow  pobudzaj  ró ne obszary kory mózgowej. 

 Podczas wykonywania ró nych czynno ci zwi zanych z mow  wspó pracuj  zawsze 

(co najmniej) dwa o rodki w korze mózgowej. 
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 Najwi ksz  aktywno  kory mózgowej obserwuje si  przy czytaniu s ów, a najmniejsz  – 

przy nadawaniu znacze  s owom. 

Schemat punktowania 

2 pkt – za dwa poprawnie sformu owane wnioski 

1 pkt – za tylko jeden poprawnie sformu owany wniosek 

0 pkt – za podanie dwóch nieprawid owych wniosków lub brak odpowiedzi 

 

9.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

1. – D,    2. – B,    3. – A,    4. – C. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne przyporz dkowanie wszystkich czterech elementów 

0 pkt – za b dne przyporz dkowanie nawet jednego elementu lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 10. (0–1) 
 

II. Zdaj cy obja nia funkcjonowanie organizmu 

ludzkiego na ró nych poziomach z o ono ci […]. 

III. Zdaj cy rozumie i stosuje terminologi  

biologiczn ; […] okre la warunki do wiadczenia, 

[…] formu uje wnioski z przeprowadzonych 

obserwacji […]. 

V. Zdaj cy obja nia i komentuje informacje […]. 

V. Budowa i funkcjonowanie 

organizmu cz owieka. 

5. Uk ad oddechowy. Zdaj cy: 

3) przedstawia mechanizm wymiany 

gazowej […] oraz okre la rol  klatki 

piersiowej i przepony w tym procesie. 

 

Rozwi zanie 

1. – F,   2. – F,   3. – P. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt. – za poprawn  ocen  wszystkich trzech informacji 

0 pkt. – za poprawn  ocen  mniej ni  trzech informacji lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 11. (0–2) 

 

II. Pog bienie wiadomo ci dotycz cych budowy 

i funkcjonowania organizmu ludzkiego. 

Zdaj cy obja nia funkcjonowanie organizmu 

ludzkiego na ró nych poziomach z o ono ci; 

dostrzega zwi zki mi dzy struktur  a funkcj  

na ka dym z tych poziomów. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

Zdaj cy […], porównuje […] informacje 

pozyskane z ró norodnych róde , […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje informacje, odnosi 

si  krytycznie do przedstawionych informacji, […] 

wyja nia zale no ci przyczynowo-skutkowe […]. 

I. Budowa chemiczna organizmów. 

2. W glowodany. Zdaj cy: 

2) przedstawia znaczenie wybranych 

w glowodanów (glukoza, […], 

glikogen, […]) dla organizmów. 

V. Budowa i funkcjonowanie 

organizmu cz owieka. 

3. Uk ad ruchu. Zdaj cy: 

7) analizuje procesy pozyskiwania 

energii w mi niach […]. 
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11.a) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

Niska zawarto  procentowa glikogenu w mi niach wynika z ich du o wi kszej cznej 

masy w porównaniu z w trob . 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe wyja nienie, uwzgl dniaj ce du o wi ksz  od masy w troby czn  

mas  mi ni 

0 pkt – za wyja nienie nieprawid owe lub brak odpowiedzi 
 

11.b) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

Glikogen zgromadzony w mi niach stanowi ich rezerw  energetyczn  w sytuacji du ego 

wysi ku fizycznego aby organizm zawsze by  gotów do wzmo onego wysi ku / walki / 

ucieczki i nie jest udost pniany innym narz dom. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie dlaczego glikogen mi niowy nie stanowi g ównej rezerwy 

w glowodanowej dla pozosta ych narz dów w organizmie cz owieka 

0 pkt – za odpowied  niepe n , która nie uwzgl dnia roli glikogenu w mi niach szkieletowych 

w sytuacji zwi kszonego zapotrzebowania na energi , odpowied  merytorycznie niepoprawn  lub 

brak odpowiedzi 
 

Zadanie 12. (0–3) 
 

II. Pog bienie wiadomo ci dotycz cych budowy 

i funkcjonowania organizmu ludzkiego. 

Zdaj cy obja nia funkcjonowanie organizmu 

ludzkiego na ró nych poziomach z o ono ci; 

dostrzega zwi zki mi dzy struktur  a funkcj  

na ka dym z tych poziomów. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, porównuje 

i przetwarza informacje pozyskane 

z ró norodnych róde  […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia [...] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe, formu uje wnioski, 

formu uje i przedstawia opinie zwi zane 

z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, 

dobieraj c racjonalne argumenty [...]. 

V. Budowa i funkcjonowanie 

organizmu cz owieka. 

2. Homeostaza organizmu cz owieka. 

Zdaj cy: 

1) przedstawia mechanizmy […] 

odpowiedzialne za utrzymywanie 

wybranych parametrów rodowiska 

wewn trznego na okre lonym 

poziomie (wyja nia […] rol  sta o ci 

sk adu p ynów ustrojowych, 

np. st enia glukozy we krwi […]). 

12. Uk ad dokrewny. Zdaj cy: 

2) wymienia gruczo y dokrewne, 

podaje ich lokalizacj  i przedstawia 

ich rol  w regulacji procesów 

yciowych. 

 

12.a) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

 Kortyzol jest wydzielany (przez nadnercza / kor  nadnerczy) w warunkach (d ugotrwa ego) 

stresu, a takim by a utrata domów i znikni cie w a cicieli. 

 Kortyzol wydziela  si  podczas poczucia strachu i niebezpiecze stwa, dlatego by  

podwy szony u psów z terenów zniszczonych katastrof . 
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Schemat punktowania 

1 pkt – za wyja nienie, e kortyzol wydzielany jest w warunkach stresu i wskazanie zwi zku 

pomi dzy katastrof  a podwy szonym poziomem kortyzolu u zwierz t  

0 pkt. – za odpowied  nieodnosz c  si  do wydzielania kortyzolu w warunkach stresu lub 

brak odpowiedzi 
 

12.b) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

Tendencja spadkowa / malej ca 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe podanie tendencji 

0 pkt – za nieprawid owe podanie tendencji lub brak odpowiedzi 
 

12.c) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

C. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za  podanie prawid owej odpowiedzi 

0 pkt – za  podanie nieprawid owej odpowiedzi, podanie wi cej ni  jednej odpowiedzi lub brak 

odpowiedzi 
 

Zadanie 13. (0–3) 
 

I. Zdaj cy […] 

przedstawia zwi zki 

mi dzy struktur  

a funkcj  na ró nych 

poziomach organizacji 

ycia […]. 

V. Zdaj cy obja nia 

i komentuje informacje 

[…], wyja nia 

zale no ci 

przyczynowo-skutkowe 

[…]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

11. Zwierz ta bezkr gowe. Zdaj cy: 

9) rozró nia […] owady oraz porównuje rodowiska ycia, 

budow  i czynno ci yciowe tych grup. 

13. Porównanie struktur zwierz t odpowiedzialnych za realizacj  

ró nych czynno ci yciowych. Zdaj cy: 

4) wymienia rodzaje zmys ów wyst puj ce u zwierz t, wymienia 

odbierane bod ce, okre la odbieraj ce je receptory i przedstawia 

ich funkcje. 

POZIOM PODSTAWOWY 

2. Ró norodno  biologiczna i jej zagro enia. Zdaj cy: 

1) […] wskazuje przyczyny […] wymierania gatunków […]. 
 

13.a) (0–2) 

Rozwi zanie 

 Feromony dzia aj  wybiórczo – przywabiaj  tylko osobniki danego gatunku, nie maj c 

wp ywu na inne gatunki np. po yteczne, w odró nieniu od rodków owadobójczych, które 

mog  mie  szkodliwy wp yw na inne gatunki (nieobj te zwalczaniem). 

 Feromony nie maj  szkodliwego wp ywu na zwierz ta owado erne (np. ptaki i ssaki) / s  

stosowane w bardzo ma ym st eniu i nie dostaj  si  do a cuchów pokarmowych. 

 Feromony przywabiaj  owady, wi c ich stosowanie jest bardziej efektywne ni  rodków 

owadobójczych. 

 Ro liny nie s  pokrywane zwi zkami chemicznymi, przez co cz owiek zjadaj cy t  ro lin  

nie truje si  rodkami owadobójczymi. 
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Schemat punktowania 

2 pkt – za sformu owanie dwóch w a ciwych argumentów, uwzgl dniaj cych zalet  

stosowania feromonów w porównaniu ze rodkami owadobójczymi 

1 pkt – za sformu owanie tylko jednego w a ciwego argumentu, uwzgl dniaj cego zalet  

stosowania feromonów w porównaniu ze rodkami owadobójczymi 

0 pkt – za argumenty b dne lub zbyt ogólne, nieodnosz ce si  do zalet stosowania feromonów 

w porównaniu ze rodkami owadobójczymi lub brak odpowiedzi 
 

13.b) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

 Du a powierzchnia, na której znajduj  si  receptory w chowe, mog ce wychwyci  substancje 

zapachowe / feromony wydzielane przez samic , co u atwia samcowi odszukanie samicy (i jej 

zap odnienie).  

 Wyst puje na nich wi cej receptorów chemicznych umo liwiaj cych atwiejsze znalezienie 

samicy w nocy. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wyja nienie odnosz ce si  do wykorzystania receptorów chemicznych dla 

odszukania samicy (w celu jej zap odnienia) oraz du ej powierzchni czu ków, s u cej 

do wychwytywania feromonów 

0 pkt – za b dne wyja nienie lub wyja nienie nieodnosz ce si  do du ej powierzchni s u cej 

do wychwytywania feromonów, lub za odpowied  zbyt ogóln , lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 14. (0–5) 
 

I. Poznanie wiata organizmów 

na ró nych poziomach 

organizacji ycia. 

Zdaj cy opisuje […] organizmy, 

przedstawia i wyja nia procesy 

i zjawiska biologiczne; […] 

przedstawia i wyja nia 

zale no ci mi dzy organizmem 

a rodowiskiem […]. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy […] selekcjonuje, 

porównuje […] informacje 

pozyskane z ró norodnych 

róde  […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

VI. Postawa wobec przyrody 

i rodowiska. 

Zdaj cy rozumie znaczenie 

ochrony przyrody i rodowiska 

oraz zna i rozumie zasady 

zrównowa onego rozwoju […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

11. Zwierz ta bezkr gowe. Zdaj cy: 

9) rozró nia […] owady oraz porównuje […] budow  

i czynno ci yciowe tych grup; 

11) przedstawia znaczenie stawonogów w przyrodzie 

i yciu cz owieka. 

VI. Genetyka i biotechnologia. 

2. Cykl komórkowy. Zdaj cy: 

4) podaje ró nic  mi dzy podzia em mitotycznym 

a mejotycznym […]. 

5. Genetyka mendlowska. Zdaj cy: 

3) […] okre la prawdopodobie stwo wyst pienia 

poszczególnych genotypów i fenotypów w pokoleniach 

potomnych. 

VII. Ekologia. 

3. Zale no ci mi dzygatunkowe. Zdaj cy: 

7) wykazuje rol  zale no ci mutualistycznych […] 

w przyrodzie, pos uguj c si  uprzednio poznanymi 

przyk adami […] przenoszenie py ku ro lin przez 

zwierz ta od ywiaj ce si  nektarem itd.). 

VIII. Ró norodno  biologiczna Ziemi. Zdaj cy: 

4) przedstawia wp yw cz owieka na ró norodno  

biologiczn  […]. 

GIMNAZJUM 

VIII. Genetyka. Zdaj cy: 

1) […] rozró nia komórki haploidalne i diploidalne […]. 
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14.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 Takie zró nicowanie osobników w przypadku owadów spo ecznych u atwia podzia  funkcji 

spo ecznych w populacji. 

 Zjawisko to umo liwia specjalizacj  poszczególnych osobników do pe nionych przez nie 

funkcji (w spo eczno ci). 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne podanie znaczenia zró nicowania osobników w spo eczno ci pszczó  

0 pkt – za podanie niepoprawnego znaczenia lub brak odpowiedzi 

 

14.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

królowa roju: 2n / diploidalna, 

pszczo a robotnica: 2n / diploidalna, 

trute :  1n / haploidalny. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne okre lenie ploidalno ci komórek u wszystkich podanych form pszczo y 

miodnej 

0 pkt – za jedn  lub dwie poprawne odpowiedzi lub jej brak 
 

14.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

samiec (trute ) – podzia y mitotyczne / mitoza, 

samica (królowa roju) – podzia y mejotyczne / mejoza. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie poprawnej nazwy rodzaju podzia u komórkowego w komórkach trutnia 

oraz królowej roju 

0 pkt – za poprawne okre lenie rodzaju podzia u tylko u jednej z dwóch form pszczo y, 

odpowied  b dn  lub brak odpowiedzi 

 

14.d) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

1. robotnica 50% / 0,50 ,   2. trute  100% / 1. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne okre lenie wyst powania w procentach identycznego DNA u obu form 

0 pkt – za poprawne okre lenie wyst powania w procentach identycznego DNA tylko u jednej 

z form pszczo y, odpowied  b dn  lub brak odpowiedzi 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 17 z 23 

14.e) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

 Pszczo y zapylaj  ro liny kwiatowe (umo liwiaj c im rozmna anie p ciowe). Je li zabraknie 

pszczó , to zaczn  wymiera  niektóre gatunki ro lin i w dalszej kolejno ci – ywi ce si  nimi 

zwierz ta.  

 Bez pszczó  wiele ro lin okrytonasiennych nie zostanie zapylonych, co mo e przyczyni  

si  do przerwania wielu a cuchów pokarmowych. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie wp ywu masowego gini cia pszczó  na zmiany w sk adzie 

gatunkowym flory i fauny w danym ekosystemie, uwzgl dniaj ce ich znaczenie w przyrodzie 

0 pkt – za odpowied  niepe n , która nie uwzgl dnia znaczenia pszczó  w przyrodzie, odpowied  

niepoprawn  merytorycznie lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 15. (0–2) 
 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje, odnosi si  krytycznie 

do przedstawionych informacji [...]. 

I. Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia 

zale no ci mi dzy organizmem 

a rodowiskiem […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

12. Zwierz ta kr gowe. Zdaj cy: 

1) wymienia cechy charakterystyczne [...] p azów 

w powi zaniu ze rodowiskiem i trybem ycia; 

10) wyja nia rol  p ynów cia a kr cych w ciele 

zwierz t. 

 

15.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 P azy w wodzie morskiej gin  na skutek odwodnienia, poniewa  cienki / niezrogowacia y 

naskórek nie chroni przed utrat  wody z organizmu do rodowiska hipertonicznego. 

 P azy s  hipotoniczne w stosunku do rodowiska morskiego i woda dyfunduje przez ich 

przepuszczaln  cienk  skór  na zewn trz. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid ow  odpowied , uwzgl dniaj c  osmotyczn  utrat  wody 

0 pkt – za odpowied  niepe n , niepoprawn  lub brak odpowiedzi 

 

15.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 U aby Fejervarya cancrivora wysokie st enie mocznika umo liwia utrzymywanie 

równowagi osmotycznej z otaczaj c  wod  morsk , dzi ki temu maleje zagro enie 

wnikaniem soli / utrat  wody przez powierzchni  cia a. 

 Mocznik sprawia, e aba staje si  izotoniczna w stosunku do rodowiska i dlatego woda 

z niej nie dyfunduje. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid ow  odpowied , uwzgl dniaj c  rol  mocznika w utrzymaniu równowagi 

osmotycznej p ynów ustrojowych z otaczaj c  wod  morsk  i ograniczeniem utraty wody 

z organizmu 

0 pkt – za odpowied  niepe n , niepoprawn  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 16. (0–2) 
 

V. Zdaj cy: [...] wyja nia zale no ci przyczynowo-

skutkowe [...], formu uje i przedstawia opinie 

zwi zane z omawianymi zagadnieniami 

biologicznymi, dobieraj c racjonalne argumenty 

[...]. 

IV. Zdaj cy odczytuje, porównuje […] informacje 

pozyskane z ró norodnych róde . 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia zale no ci 

mi dzy organizmem a rodowiskiem […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci 

organizmów. 

12. Zwierz ta kr gowe. Zdaj cy: 

1) wymienia cechy 

charakterystyczne [...] ssaków 

w powi zaniu ze rodowiskiem 

i trybem ycia. 

 

Rozwi zanie 

Foka Weddella to organizm A. 

Argumenty: 

 Foki mog  przebywa  d ugi czas pod wod , poniewa  magazynuj  du e ilo  tlenu 

we krwi (w postaci oksyhemoglobiny) / w mi niach (dzi ki obecno ci mioglobiny). 

 Foki zatrzymuj  ma o powietrza w p ucach, co u atwia (g bokie) nurkowanie. 

 W organizmie foki du a ilo  tlenu jest magazynowana w mi niach, stanowi c rezerw  

tlenu w trakcie nurkowania, gdy niemo liwe jest nabranie powietrza do p uc. 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – za prawid owe wskazanie oznaczenia literowego foki Weddella i poprawne sformu owanie 

dwóch argumentów 

1 pkt – za prawid owe wskazanie oznaczenia literowego foki Weddella i poprawne sformu owanie 

jednego argumentu 

0 pkt – za nieprawid owe wskazanie oznaczenia literowego foki Weddella lub nieprawid owe 

sformu owanie argumentów lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 17. (0–2) 
 

I. Poznanie wiata 

organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] wyja nia 

procesy i zjawiska 

biologiczne […]. 

VI. Postawa wobec 

przyrody i rodowiska. 

Zdaj cy rozumie znaczenie 

ochrony przyrody  

i rodowiska […]. 

VII. Ekologia. 

3. Zale no ci mi dzygatunkowe. Zdaj cy: 

1) przedstawia ród o konkurencji mi dzygatunkowej, jakim 

jest korzystanie przez ró ne organizmy z tych samych 

zasobów rodowiska; 

2) przedstawia skutki konkurencji mi dzygatunkowej […]. 

VIII. Ró norodno  biologiczna Ziemi. Zdaj cy: 

4) przedstawia wp yw cz owieka na ró norodno  biologiczn  

[…].  

POZIOM PODSTAWOWY 

2. Ró norodno  biologiczna i jej zagro enia. Zdaj cy: 

Przedstawia wp yw wspó czesnego rolnictwa 

na ró norodno  biologiczn . 

 

17.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Jest to przejaw konkurencji (mi dzygatunkowej) / obrony tych ro lin przed konkurencj  

(ze strony innych gatunków) o (te same) zasoby rodowiska. 

 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 19 z 23 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie, które uwzgl dnia zjawisko konkurencji o zasoby rodowiska  

0 pkt – za niepoprawne wyja nienie, które nie uwzgl dnia zjawiska konkurencji lub brak 

odpowiedzi 
 

17.b) (0–1) 
 

Rozwi zanie 

 W czanie do upraw takich ro lin jest form  „walki biologicznej” z chwastami / owadami / 

szkodnikami, która pozwala ogranicza  stosowanie chemicznych rodków ochrony ro lin. 

 Wprowadzanie ro lin / stosowanie wyci gów z ro lin, które nie b d  szkodzi y uprawie 

i zarazem b d  odstrasza  szkodniki (uprawianych ro lin). 

 Wprowadzanie okre lonych ro lin uprawnych, które b d  wytwarza y zwi zki chemiczne 

hamuj ce wzrost niepo danych gatunków / chwastów. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie poprawnego przyk adu praktycznego wykorzystania w uprawie ro lin tego 

zjawiska (allelopatii) w sposób, który nie szkodzi rodowisku naturalnemu 

0 pkt – za podanie przyk adu, który nie uwzgl dnia wykorzystania tego zjawiska lub nie 

uwzgl dnia braku jego negatywnego wp ywu na rodowisko, lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 18. (0–2) 
 

I. Zdaj cy […] przedstawia 

i wyja nia procesy […] 

biologiczne. 

IV. Zdaj cy odczytuje […] 

i przetwarza informacje. 

V. Zdaj cy […] wyja nia 

zale no ci przyczynowo-

skutkowe […]. 

VI. Genetyka i biotechnologia. 

1. Kwasy nukleinowe. Zdaj cy: 

2) przedstawia struktur  podwójnej helisy […]; 

4) opisuje […] struktur  […] cz steczek DNA i RNA. 

3. Informacja genetyczna i jej ekspresja. Zdaj cy: 

2) przedstawia poszczególne etapy prowadz ce od DNA 

do bia ka (transkrypcja […]), […]. 

3) przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki RNA 

u organizmów eukariotycznych. 

 

18.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

A. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawn  odpowied   

0 pkt – za wskazanie innej odpowiedzi lub zaznaczenie wi cej ni  jednej odpowiedzi lub brak 

odpowiedzi 

 

18.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

1. TAK,   2. NIE,   3. NIE. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawn  ocen  wszystkich (trzech) informacji 

0 pkt – za niepoprawn  ocen  jednej lub dwóch, lub wszystkich informacji, lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 19. (0–4) 

 

I. Poznanie wiata organizmów 

na ró nych poziomach organizacji 

ycia. 

Zdaj cy […] wyja nia procesy 

i zjawiska biologiczne. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje […] 

i przetwarza informacje […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] odnosi si  krytycznie 

do przedstawionych informacji, […] 

wyja nia zale no ci przyczynowo-

skutkowe. 

VI. Genetyka i biotechnologia. 

3. Informacja genetyczna i jej ekspresja. Zdaj cy: 

1) wyja nia sposób kodowania porz dku 

aminokwasów w bia ku za pomoc  kolejno ci 

nukleotydów w DNA […]; 

2) przedstawia poszczególne etapy prowadz ce 

od DNA do bia ka (transkrypcja […]) […]; 

3) przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki 

RNA u organizmów eukariotycznych. 

GIMNAZJUM 

VIII. Genetyka. Zdaj cy: 

przedstawia zale no  pomi dzy genem a cech . 

 

19.a) (0–2) 

 

Rozwi zanie 

– eksony to fragmenty genu koduj ce aminokwasy, 

– introny to fragmenty genu niekoduj ce (aminokwasów), 

– transkrypcja to przepisywanie informacji z DNA na RNA (mRNA), 

– splicing to obróbka pierwotnego transkryptu polegaj ca na wyci ciu intronów i po czeniu 

ze sob  eksonów / wyci cie intronów i po czenie ze sob  eksonów. 

 

Schemat punktowania 

2 pkt. – za podanie czterech prawid owych okre le  

1 pkt. – za podanie trzech lub dwóch prawid owych okre le  

0 pkt. – za podanie mniej ni  dwóch prawid owych okre le  lub brak odpowiedzi 

 

19.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 W poszczególnych typach komórek ró ne eksony (lub ich fragmenty) s  usuwane  

(z pre-mRNA) wraz z intronami. 

 Ró nica polega na wielko ci i ilo ci wycinanych odcinków (z pre-mRNA) (w poszczególnych 

rodzajach komórek). 

 Ró nica polega na wycinaniu intronów i ró nych eksonów – jest to tzw. splicing alternatywny. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt. – za prawid owe wskazanie ró nicy w obróbce cz steczek pre-mRNA w ró nych typach 

komórek 

0 pkt. – za nieprawid owe wskazanie ró nicy w obróbce cz steczek pre-mRNA w ró nych 

typach komórek lub brak odpowiedzi 
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19.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 Schemat nie dowodzi s uszno ci tej tezy, poniewa  w ró nych komórkach po transkrypcji 

i splicingu / sk adaniu tego samego genu powstaj  bia ka o nieco innym sk adzie aminokwasów. 

 Schemat nie dowodzi s uszno ci tej tezy, poniewa  dzi ki splicingowi alternatywnemu 

w ró nych komórkach powstaj  ró ne mRNA koduj ce ró ne bia ka.  

Schemat punktowania 

1 pkt – za stwierdzenie i uzasadnienie, e schemat nie dowodzi s uszno ci tezy „gen to 

fragment DNA koduj cy sekwencj  aminokwasów jednego bia ka ( a cucha polipeptydowego)”  

0 pkt – za nieprawid ow  ocen  lub nieprawid owe uzasadnienie tej tezy, lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 20. (0–2) 
 

I. Pog bienie znajomo ci metodyki bada  biologicznych. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia zjawiska 

biologiczne; […] interpretuje ró norodno  organizmów 

na Ziemi jako efekt ewolucji biologicznej. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje informacje […], wyja nia 

zale no ci przyczynowo-skutkowe […]. 

IX. Ewolucja. 

2. Dobór naturalny. Zdaj cy: 

2) przedstawia i wyja nia 

zjawiska biologiczne; […] 

interpretuje ró norodno  

organizmów na Ziemi jako 

efekt ewolucji biologicznej. 

 

20.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Prawid owa kolejno  hipotetycznych wydarze  ewolucyjnych: 3, 1, 5, 2. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe podanie kolejno ci, z pomini ciem elementu 4. 

0 pkt – za podanie nieprawid owej kolejno ci lub brak odpowiedzi 

 

20.b) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Dobór naturalny / selekcja naturalna 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie poprawnej nazwy  

0 pkt – za podanie nieprawid owej nazwy lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 21. (0–1) 
 

II. Pog bienie wiadomo ci dotycz cych 

budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Zdaj cy obja nia funkcjonowanie organizmu 

ludzkiego na ró nych poziomach z o ono ci; 

dostrzega zwi zki mi dzy struktur  a funkcj  

na ka dym z tych poziomów. 

IX. Ewolucja. 

6. Antropogeneza. Zdaj cy: 

2) przedstawia zmiany, jakie zasz y 

w trakcie ewolucji cz owieka. 
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Rozwi zanie 
 

Cecha przodków cz owieka wspó czesnego 
Kolejno  

pojawiania si  cech 

U ywanie prostych narz dzi kamiennych 2 

Przej cie od koczowniczego do osiad ego trybu ycia 4 

Przywiedzenie palucha do osi stopy 1 

U ywanie narz dzi wieloelementowych, zbudowanych 

z ró nych materia ów, np. uk i strza y 
3 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne podanie chronologii pojawienia si  wymienionych cech naszych przodków 

0 pkt – za b d w chronologii lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 22. (0–3) 
 

I. Poznanie wiata organizmów 

na ró nych poziomach organizacji 

ycia. 

Zdaj cy […] wyja nia procesy 

i zjawiska biologiczne. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje 

[…] i przetwarza informacje […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów. 

12. Zwierz ta kr gowe. Zdaj cy 

3) dokonuje przegl du grup wymienionych w pkt 1. 

[ssaków], z uwzgl dnieniem gatunków pospolitych 

i podlegaj cych ochronie w Polsce. 

VII. Ekologia. 

5. Przep yw energii i kr enie materii w przyrodzie. 

Zdaj cy: 

1) wyró nia poziomy troficzne producentów 

i konsumentów materii organicznej, a w ród tych 

ostatnich – ro lino erców, drapie ców […]; 

2) wyja nia, dlaczego wykres ilustruj cy ilo  energii 

przep ywaj cej przez poziomy troficzne od ro lin 

do drapie ców ostatniego rz du ma posta  piramidy. 

 

22.a) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

Kryterium podzia u – miejsce zajmowane w a cuchach pokarmowych / poziom troficzny / 

rodzaj pokarmu, którym si  od ywiaj  

Nazwy obu grup gatunków – grupa A to ro lino ercy / konsumenci I, a grupa B to drapie cy / 

mi so ercy / konsumenci II (i wy szych rz dów) 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe wskazanie kryterium podzia u gatunków na dwie grupy oraz w a ciwe 

nazwanie tych grup 

0 pkt – za b dne wskazanie kryterium podzia u gatunków lub b dne podanie nazw dwóch 

grup gatunków lub brak odpowiedzi 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 23 z 23 

22.b) (0–1) 

Rozwi zanie 

 Im mniejsza masa osobników / mniejsze s  osobniki danego gatunku, w tym wi kszych 

zag szczeniach wyst puj . 

 Im wi ksza masa osobników danego gatunku, w tym mniejszych zag szczeniach wyst puj . 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe sformu owanie zale no ci 

0 pkt – za nieprawid owe sformu owanie zale no ci lub brak odpowiedzi 

 

22.c) (0–1) 

 

Rozwi zanie 

 Z poziomu ro lino erców do poziomu drapie ników / mi so erców przep ywa jedynie 

cz  energii, wi c dana masa ro lino erców mo e wy ywi  tylko znacznie mniejsz  mas  

drapie ników / mi so erców. 

 Poniewa  grup  B stanowi  zwierz ta mi so erne, a grup  A ro lino erne; pokarmu 

ro linnego jest wi cej ni  zwierz cego. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe wyja nienie, uwzgl dniaj ce straty energii przy jej przep ywie do kolejnych 

poziomów piramidy energii lub ró nic  w dost pno ci pokarmu  

0 pkt – za nieprawid owe wyja nienie lub brak odpowiedzi 
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