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Numer

zadania
Przykładowa odpowiedź

Liczba

punktów

1. 1 pkt – po da nie na zwy cho ro by (pół pa siec)

1 pkt – po da nie przy czy ny cho ro by (wi rus ospy wietrz nej)

0–2

2. 1 pkt – po rów na nie zmian w skła dzie pły nu mó zgo wo -rdze nio we go (zmniej sze nie ilo ści

glu ko zy i zwięk sze nie ilo ści biał ka u cho re go)

0–1

3. a) 1 pkt – po da nie na zwy na rzą du (wą tro ba)

b) 1 pkt – po da nie dwóch czyn ni ków (tem po pro duk cji żół ci przez he pa to cy ty, wchła nia nie

skład ni ków żół ci przez pę che rzyk żół cio wy i prze wo dy żół cio we, regulacja hormonalna)

0–2

4. 1 pkt – wska za nie naj bar dziej nie ko rzyst ne go zaburzenia (dla ko mór ki większe znaczenie

ma brak substancji odżywczych)

1 pkt – uza sad nie nie (w wy pad ku nie do tle nie nia moż li we jest uzy ski wa nie ener gii na dro -

dze bez tle no wej)

0–2

5. 2 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie (I – D, II – A, III – C, IV – B)

1 pkt – przy po rząd ko wa nie z jednym lub dwo ma błę da mi

0–2

6. a) 1 pkt – po da nie czyn ni ka (po si łek)

b) 1 pkt – po da nie gru py pa cjen tów (gru pa I – oso by zdro we)

0–2

7. 1 pkt – każ da po da na funk cja

Przy kła do we od po wie dzi:

– chro ni i za bez pie cza ośrod ko wy układ ner wo wy przed wstrzą sa mi (amortyzacja) 

– trans por tu je hor mo ny

– usu wa pro duk ty me ta bo li zmu 

– wy rów nu je ci śnie nie w ja mie czasz ki

– peł ni funk cje od żyw cze 

0–3

8. 1 pkt – po da nie na zwy scho rze nia (wo do gło wie) 0–1

9. a) 1 pkt – każ dy po da ny czyn nik

Od po wiedź: 

– tem po pro duk cji kreatyniny przez mię śnie 

– wiel kość fil tra cji kłęb uszko wej

b) 1 pkt – od czy ta nie da nych z wy kre su (stę że nie kre aty ni ny w oso czu wzro śnie dwu krot nie)

0–3

10. 1 pkt – każ dą wła ści wość

Przykładowe od po wiedzi: 

– war stwa ślu zu 

– obec ność li zo zy mu

– ob fi te złusz cza nie na błon ka je li to we go wraz z bak te ria mi

– obecność symbiotycznej mikroflory jelitowej

0–2

11. a) 1 pkt – po praw ne wy ja śnie nie ro li wi ta mi ny C (wi ta mi na C jest związ kiem re du ku ją cym,

więc uła twia wchła nia nie że la za)

b) 1 pkt – wy ja śnie nie, dla cze go we ge ta ria nie są na ra że ni na nie do bo ry że la za (związ ki ro -

ślin ne za war te w po kar mie unie czyn nia ją że la zo/ha mu ją wchła nia nie że la za)

0–2

12. 1 pkt – po da nie na zwy wi ta mi ny (wi ta mi na C)

1 pkt – po da nie ob ja wu jej nie do bo ru (spadek odporności, krwawienie dziąseł, wypadanie

zębów)

0–2
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W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli

są ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest sy no ni micz ny wo bec sche ma tu, oraz in ne po praw ne od po wie dzi nie -

prze wi dzia ne w klu czu.
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13. 1 pkt – po praw ne wy ja śnie nie (są wy so ce im mu no gen ne) 0–1

14. 1 pkt – po praw ne na zwa nie każ dej mu ta cji 

Od po wiedź:

a) du pli ka cja 

b) deficjencja/de le cja in ter sty cjal na 

c) de fi cjen cja/delecja terminalna 

d) in wer sja

0–4

15. 1 pkt – wy ko na nie ry sun ku pi ra mi dy

1 pkt – wła ści wy opis pi ra mi dy

0–2

16. 1 pkt – każ da przy czy na

Przykładowe od po wiedzi:

– sa mot ni czy tryb ży cia 

– sil nie roz wi nię ty te ry to ria lizm

– działalność człowieka (agrocenozy)

– konkurencja o zasoby środowiska

0–2

17. a) 1 pkt – usta le nie, do ja kie go ty pu do wo dów po twier dza ją cych ewo lu cję na le żą ska mie -

nia ło ści (przed sta wio ne ska mie nia ło ści na le żą do bez po śred nich do wo dów po twier dza ją -

cych pro ces ewo lu cji)

b) 2 pkt – po da nie zna cze nia z dwo ma ar gu men ta mi (Dzię ki ska mie nia ło ściom pa le on to lo -

dzy po tra fią zre kon stru ować bu do wę wy mar łych or ga ni zmów, mo gą po znać szcze gó ły

do ty czą ce ich funk cjo no wa nia, wiek oraz opisać formy pośrednie między głównymi

grupami organizmów, odtworzyć historię życia na ziemi.)

0–3

18. 2 pkt – wy ja śnie nie wpły wu ace ty lo cho li ny (ace ty lo cho li na po bu dza skur cze mię śni po -

przecz nie prąż ko wa nych szkie le to wych, a ha mu je skurcz mię śnia ser co we go – zmniej sza

czę stość pra cy ser ca)

0–2

19. a) 1 pkt – wy ja śnie nie od por no ści pta ków i ssa ków na DDT (pta ki i ssa ki na le żą do krę gow -

ców po sia da ją cych nie prze pusz czal ne dla wo dy okry wy cia ła, po sia da ją więk szą ma sę

w po rów na niu np. z owa da mi)

b) 1 pkt – wy ja śnie nie, dla cze go tkan ki pta ków i ssa ków dra pież nych osią ga ją naj wyż szy

sto pień kon cen tra cji DDT (DDT ja ko pe sty cyd ule ga ku mu la cji w or ga ni zmach ży wych,

a pta ki i ssa ki dra pież ne sta no wią koń co we ogni wa łań cu chów po kar mo wych)

c) 1 pkt – wy ja śnie nie, dla cze go DDT za bu rzał rów no wa gę eko lo gicz ną bio ce noz (DDT

naruszał piramidę troficzną, po wo do wał utra tę szczy to wych ogniw w bio ce no zach, co

skut ko wa ło ogra ni cze niem re gu la cji li czeb no ści zwie rząt ro śli no żer nych)

0–3

20. 1 pkt – każ de przy sto so wa nie

Przykładowe od po wiedzi:

– dwunożność

– rozwój mowy i mózgu

– opa no wa nie umie jęt no ści ło wiec kich i ko ope ra cyj nych

– wy twa rza nie na rzę dzi i bro ni

0–2

21. 1 pkt – uza sad nie nie sen su za apli ko wa nia pły nu Lu go la (za apli ko wa nie pły nu Lu go la

miesz kań com Pol ski było dzia ła niem pro fi lak tycz nym przed ra kiem tar czy cy. Jod za war ty

w pły nie Lu go la sku tecz nie po wstrzy my wał wbu do wy wa nie ra dio ak tyw ne go izo to pu 131I

w hormony tarczycy.

0–1

22. 1 pkt – wy ja śnie nie, dla cze go kon flikt se ro lo gicz ny mo że spo wo do wać za bu rze nia roz wo -

ju płodu (W cza sie kon flik tu se ro lo gicz ne go ery tro cy ty pło du roz pa da ją się i uwal nia ją he -

mo glo bi nę, a pro duk ty jej roz pa du są sil nie tok sycz ne. Hemoliza – rozpad erytrocytów –

prowadzi do niedotlenienia.)

0–1

producenci

konsumenci I rzędu

konsumenci II rzędu

konsumenci III rzędu
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23. 1 pkt – wła ści wa ko lej ność eta pów (B, D, A, C) 0–1

24. 1 pkt – wy ja śnie nie wpły wu pro ce su re sorp cji na ob ję tość mo czu (re sorp cja zmniej sza ob -

ję tość mo czu)

0–1

25. 2 pkt – opisanie wpływu 3 zaznaczonych hormonów

1 pkt – opisanie wpływu 2 zaznaczonych hormonów

– sekretyna pobudza pracę trzustki

– cholecystokinina pobudza pracę woreczka żółciowego

– gastryna pobudza pracę żołądka

0–3
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