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TEST PRZED MATUR� 2007 

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA 

EGZAMINACYJNEGO Z BIOLOGII 

ZAKRES PODSTAWOWY 

Lp. Przykładowe odpowiedzi 

Maksymalna

liczba 

punktów 

za zadanie 

1. DNA stanowi materiał genetyczny komórek, w którym zawarta jest 

informacja o budowie i metabolizmie komórki. 

1 

2. Za podanie dwóch nazw elementów wraz z funkcj� – 1 pkt. 

Za podanie trzech nazw elementów wraz z funkcj� – 2 pkt. 

Lp. Nazwa elementu Funkcja 

1 dendryty przewodz� impulsy nerwowe  

w stron� ciała komórki 

2 neuryt przewodzi impulsy nerwowe  

od ciała komórki dalej 

3 przew��enia Ranviera przyspiesza przebieg impulsu 

nerwowego (skokowo) 

2 

3. Za prawidłowe wypełnienie kolumn tabeli dotycz�cych konkretnych 

włókien – po 1p 

Za podanie jednego przykładu zale�no�ci budowy od pełnionej funkcji- 1 

pkt. 

Kryterium Włókna mi��niowe 

poprzecznie 

pr��kowane serca 

Włókna mi��niowe 

poprzecznie 

pr��kowane szkieletowe 

Liczba j�der  

w jednym 

włóknie 

jedno lub dwa kilkaset 

Uło�enie 

włókien  

wzgl�dem 

siebie 

widlasto rozgał�zione, 

tworz� przestrzenn� sie�
uło�one równolegle do 

siebie 

Zale�no��
skurczu od 

naszej woli 

skurcz niezale�ny od 

naszej woli (mo�emy 

jedynie po�rednio 

wpływa�) 

skurcz zale�ny od naszej 

woli 

Przykład odpowiedzi: 

Równoległe uło�enie włókien do siebie w tkance mi��niowej poprzecznie 

pr��kowanej szkieletowej zwi�ksza sił� skurczu. 
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4. Za podanie nazw stawów wraz z przykładami – po1 pkt. 

Przykładowe odpowiedzi: 

Lp. Nazwa stawu Przykład wyst�powania 

1 zawiasowy staw ramienno-łokciowy, stawy 

palców r�k i stóp 

2 siodełkowy staw nadgarstkowo-�ródr�czny 

kciuka 

3 kulisty staw barkowy 

3 

5. Dobieraj�c odpowiednio �wiczenia do naszego wieku, płci i upodoba�, 
przyczyniamy si� do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

1 

6. Heterodontyczne uz�bienie umo�liwia sprawne oddzielanie k�sów 

pokarmu przy pomocy siekaczy i kłów, a nast�pnie �ucie pokarmu z�bami 

przedtrzonowymi i trzonowymi. 

1 

7. d)  1 

8. Za podanie nazw potraw (nr 3, 9, 10, 13) – 1 pkt.  

Za podanie argumentu – 1 pkt. 

Przykład argumentu: 

Potrawy zawieraj� mało w�glowodanów oraz tłuszczu. Zawieraj�
niezb�dne składniki od�ywcze. 

2 

9. Za rozpoznanie narz�dów – 1 pkt. 

A – �linianki, B – jelito cienkie 

Za wyja�nienie pełnionej roli w trawieniu – po 1 pkt. 

�linianki – wytwarzaj� �lin� zawieraj�c� enzym – amylaz� �linow�, która 

rozkłada wielocukry, np. skrobi� na dwucukrowe cz�steczki maltozy. 

Jelito cienkie – jego �ciana wydziela enzym – maltaz�, która rozkłada 

maltoz� do glukozy. 

3 

10. W celu uzyskania lepszej wentylacji płuc nale�y np. pływa�
nieprzerwanie przez 10 min 2–3 razy w tygodniu. 

Równie� wskazane s�: bieganie, jazda na rowerze, wiosłowanie. 

1 

11. Wpływ palenia papierosów na przewlekłe zapalenie oskrzeli jest znacznie 

wi�kszy ni� wpływ zanieczyszczenia powietrza- 1 pkt. 

Osoby niepal�ce s� du�o mniej nara�one na zapalenie oskrzeli ni�
palacze, nawet w �rodowisku bardzo zanieczyszczonym – 1 pkt. 

2 

12. Za sporz�dzenie tabeli – 1 pkt. 

Za podanie dwóch ró�nic w budowie t�tnicy i �yły – 2 pkt. 

Cecha T�tnica �yła 

�wiatło okr�głe owalne 

grubo�� �cian grube cienkie 

obecno�� zastawek brak obecno��

3 

13. Za wypełnienie dwóch wierszy tabeli – 1 pkt. 

Za wypełnienie trzech–czterech wierszy tabeli – 2 pkt. 

Narz�d Cz��� współczulna Cz��� przywspółczulna 

	renica rozszerzenie zw��enie 

oskrzela rozszerzenie zw��enie 

�oł�dek spadek motoryki wzrost motoryki 

gruczoły �linowe wydzielanie g�stej 

�liny 

wydzielanie wodnistej 

�liny 

3 
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14. Za podanie dwóch argumentów po 1 pkt. 

Nauka jest odruchem warunkowym. Jej zaniechanie prowadzi do 

zanikania tego odruchu. 

Ponadto nauka zwi�zana jest z zapami�tywaniem, które zachodzi w 

dwóch etapach (tworzenia �wie�ej pami�ci oraz trwałej pami�ci), co 

wi��e si� z wielokrotnym przechodzeniem impulsów przez te same 

ła�cuchy neuronów. 

2 

15. Za uzupełnienie dwóch pustych miejsc schematu – po 1 pkt. 

1) Insulina – zwi�ksza wychwytywanie glukozy z krwi, pobudza syntez�
glikogenu w w�trobie i mi��niach – 1 pkt. 

2) Nast�puje obni�enie st��enia glukozy we krwi – 1 pkt. 

2 

16. Za graficznie przedstawione mutacje – po1 pkt. 

Za wytłumaczenie wybranego poj�cia – 1 pkt. 

PUCHPUCHATEK – duplikacja, ATEK – delecja 

Duplikacja – polega na podwojeniu odcinka chromosomu. 

Delecja – utrata odcinka chromosomu. 

3 

17. Za podanie liczby nukleotydów – 1 pkt. 

Za uzasadnienie wyniku – 1 pkt. 

135 aminokwasów było kodowanych przez 405 nukleotydów mRNA. 

Sekwencja trzech nukleotydów mRNA koduje jeden aminokwas. 

2 

18. Za podanie rodzaju mutacji – po 1 pkt. 

Za podanie jednej cechy jednej z chorób - 1 pkt. 

Zespół Downa oraz zespół Turnera nale�� do chorób dziedzicznych 

spowodowanych zmian� liczby chromosomów. 

Zespół Downa polega na trisomii chromosomu 21. Powoduje 

upo�ledzenie umysłowe, cz�sto wyst�puj� wady serca. 

Zespół Turnera polega na obecno�ci tylko jednego chromosomu X. 

Powoduje bezpłodno�� u dziewczynek, ale nie powoduje upo�ledzenia 

umysłowego. Charakterystyczny jest niski wzrost oraz wady serca. 

3 

19. Za podanie nazwy oddziaływania – 1 pkt. 

Za wytłumaczenie, na czym ono polega – 1 pkt. 

Oddziaływanie – mutualizm lub symbioza obligatoryjna. 

Grzyb i glon – tworz�ce porost odnosz� obopólne korzy�ci i nie mog� bez 

siebie istnie�. Grzyb ochrania komórki glonu oraz dostarcza im wody 

z solami mineralnymi. Glon dostarcza grzybowi substancji pokarmowych.

2 

20. Za podanie przykładów – po 1 pkt. 

Oddziaływanie Populacja Przykłady 

Komensalizm +             0 podnawka – rekin 

Neutralizm 0             0 jemioła – konwalia 

Allelopatia +            – grzyby – ro�liny 

3 

21. Za wskazanie autotrofizmu – 1 pkt. 

Za wyja�nienie „drapie�nictwa” w przypadku ro�lin owado�ernych 

– 1 pkt. 

Ro�liny owado�erne s� fotoautotrofami, a ich drapie�nictwo polega 

na uzupełnieniu niedoborów azotu. 

2 

22. Za podanie 2 przykładów cz��ci składowych biocenozy – 1 pkt. 

Za podanie 3 przykładów cz��ci składowych biocenozy – 2 pkt. 

Za podanie 4 przykładów cz��ci składowych biocenozy – 3 pkt. 

Producenci – n pkt. ro�liny, sinice. 

Konsumenci I rz�du – np. owca, krowa (ro�lino�ercy) 

Konsumenci II rz�du – np. wilk, lis (mi�so�ercy) 

Destruenci – bakterie, grzyby 

3 
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23. Za napisanie dwóch genotypów i fenotypów dzieci – 2 pkt. 

rodzice: fenotypy – A, A; genotypy – I
A 

i
0 x 

I
A 

i
0 

dzieci: fenotypy – A, O; genotypy – I
A 
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