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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, a 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  jeden punkt, przyznaje si  punkt wy cznie za 

odpowied  w pe ni poprawn . 

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

ile prawid owych odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu) przedstawi  zadaj 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 w udzielonej przez ucznia odpowiedzi obok informacji prawid owych znajduj  si  równie  

informacje, które wiadcz  o zupe nym braku zrozumienia danego zagadnienia, odpowiedz tak  

nale y oceni  na zero punktów. 
 

 

Numer 

zadania Oczekiwana odpowied  

Maksymalna 

punktacja 

za zadanie 

28. Za prawid owe okre lenie grupy zwi zków i podanie funkcji ciany 

komórkowej – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi:  

Nazwa: polisacharydy. 

Przyk ady funkcji: nadaje kszta t komórce, chroni przed wnikaniem 

drobnoustrojów. 

1 

29. Za ka d  poprawnie podan  ró nic  po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

1. W mi kiszu g bczastym wyst puj  du e przestwory  

     mi dzykomórkowe,  a w mi kiszu spichrzowym ma e przestwory  

     (bardzo ma e przestwory,  brak przestworów) mi dzykomórkowe. 

2.  W mi kiszu g bczastym wyst puj  chloroplasty, a w mi kiszu  

     spichrzowym nie wyst puj . 

2 

30. Za poprawne podanie rodzaju reakcji metabolicznej i podanie argumentu 

– 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Proces anaboliczny, gdy  wymaga nak adu energii. 

1 

31. Za prawid owe okre lenie etapu – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Na etapie transkrypcji. 

1 

32. Za wskazanie roztworu – 1 pkt 

Za uzasadnienie – 1 pkt 

Przyk ad odpowiedzi: 

Roztwór D. 

Uzasadnienie: W roztworze D nast pi  najwi kszy spadek masy 

ziemniaka w stosunku do wagi pocz tkowej, poniewa  utrata wody by a 

najwi ksza. 

2 

33. Za podanie ka dego z dwóch dowodów po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Dowód 1 – Obecno  w mitochondriach i chloroplastach w asnego DNA 

Dowód 2 – Rybosomy typu bakteryjnego, mitochondria i plastydy nie 

powstaj  de nowo, ale przez podzia  lub p czkowanie ju  istniej cych. 

2 
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34. Za w a ciwe okre lenie roli energii s onecznej – 1 pkt. 

Za okre lenie roli cukru – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

 Energia s oneczna warunkuje przebieg fazy jasnej fotosyntezy, 

podczas której jest zamieniana na energi  chemiczn  magazynowan   

w produktach fotosyntezy.  

 W procesie oddychania z cukru uwalniana jest energia 

wykorzystywana w procesach anabolicznych (i transporcie). 

2 

35. Za okre lenie rodzaju reakcji – 1 pkt 

Za okre lenie rodzaju energii – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Rodzaj reakcji – X – fotosynteza, Y – oddychanie  

Rodzaj energii –warunkuj cej zapocz tkowanie reakcji X – energia 

wietlna; powstaj cej w wyniku reakcji Y – energia chemiczna (ATP) 

2 

36. Za podanie sposobu – 1 pkt. 

Za podanie ograniczenia – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Przyk ady sposobów wykorzystania –ogrzewanie np. mieszka , do celów 

technologicznych i leczniczych. 

Przyk ady ogranicze  – wysoki koszt wierce  otworów eksploatacyjnych, 

brak du ych odbiorców ciep a w rejonach wyst powania najlepszych 

warunków geotermalnych, niska op acalno  inwestycji. 

2 

37. Za poprawne opisanie osi (x – temperatura, y – liczba  

p cherzyków O2/ min.) – 1 pkt 

Za poprawne naniesienie danych i wykre lenie krzywej – 1pkt 

2 

38. Za podanie nazwy ka dej z b on p odowych i okre lenie jej funkcji po 1 pkt 

Przyk ad odpowiedzi: 

A- owodnia – zapewnia rodowisko wodne dla rozwoju zarodka, chroni    

                       przed urazami – 1 pkt. 

B – omocznia – gromadzi produkty przemiany materii – 1 pkt. 

C – kosmówka – po redniczy w wymianie gazowej – 1 pkt. 

3 

39. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt. 

Odpowied  – C 

1 

40. Za poprawne wyja nienie – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Ryba yj ca w wodzie s onej, której st enie jest wy sze ni  st enie 

p ynów ustrojowych ryby, stale traci wod . W celu jej uzupe nienia pije 

wod  morsk . Nadmiar soli jest wydalany przez skrzela. 

1 

41. Za podanie ka dej z dwóch ró nic w powi zaniu ze rodowiskiem ycia  

po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

1. B ona p awna mi dzy palcami tylnych ko czyn wyst puje u krokodyli   

    i u atwia im p ywanie, a brak jej u jaszczurek yj cych na l dzie. 

2. Mocz jaszczurek zawiera kwas moczowy, co pozwala im na oszcz dn  

    gospodark  wodn  i egzystowanie w rodowisku suchym, natomiast  

    krokodyle, które nie musz  oszcz dza  wody, wydalaj  mocz  

    zawieraj cy amoniak i mocznik. 

2 

42. Za podanie cechy sukulentów –1 pkt 

Za uzasadnienie warto ci przystosowawczej – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

 Cecha – Grube mi siste li cie zawieraj ce mi kisz wodono ny. 

Warto  przystosowawcza – Zdolno  do magazynowania wody. 

2 

43. Za podanie ró nicy – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Rozwój wegetatywny i generatywny ro liny jednorocznej zachodzi  

w ci gu jednego sezonu wegetacyjnego. Natomiast u ro liny dwuletniej  

1 
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w pierwszym sezonie wegetacyjnym zachodzi rozwój wegetatywny,  

a w drugim generatywny. 

44. Za okre lenie wp ywu hormonów na poszczególne etapy metamorfozy 

 – 1 pkt. 

Za podanie konsekwencji utrzymuj cego si  wysokiego st enia 

hormonu juwenilnego – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Wp yw: W etapie 1 (larwa – larwa) wymagane jest wysokie st enie 

hormonu juwenilnego i wysokie st enie ekdyzonu; w etapie 2 (larwa – 

poczwarka) st enie hormonu juwenilnego powinno by  niskie, a 

ekdyzonu wysokie; w trzecim etapie (poczwarka – imago) wymagane jest 

wysokie st enie ekdyzonu. 

Konsekwencja: Utrzymuj ce si  wysokie st enie hormonu juwenilnego 

mo e spowodowa  przed u enie czasu trwania stadium larwalnego. 

2  

45. Za prawid owy projekt tabeli umo liwiaj cy porównanie trzech cech 

budowy zewn trznej – 1 pkt. 

Za w a ciwe wype nienie tabeli –1 pkt. 

Cechy budowy 

morfologicznej 

Owad                  Paj k 

Cz ci cia a g owa, tu ów, odw ok      g owotu ów, odw ok 

Skrzyd a dwie pary                   brak 

Liczba par odnó y 

krocznych 

trzy                  cztery 

 

2 

46. Za prawid owo opisany zestaw badawczy – 1 pkt. 

Za prawid owo opisany zestaw kontrolny – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Zestaw badawczy – Po kilka siewek kukurydzy umieszczamy na ró nych 

po ywkach mineralnych. Ka da z po ywek pozbawiona jest jednego 

wybranego pierwiastka.  

Zestaw kontrolny – Kilka siewek kukurydzy umieszczamy na po ywce 

zawieraj cej pe ny sk ad soli mineralnych. 

2 

47. Za okre lenie wp ywu cytokinin – 1 pkt. 

Za okre lenie zmian, jakie mog  wywo ywa  w komórce – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Wp yw - Cytokininy opó niaj  proces starzenia si  ro lin. 

Zmiany - Spowalniaj  rozk ad chlorofilu, bia ek i kwasów nukleinowych. 

2 

48. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt 

Odpowied  - C 

1 

49. Za okre lenie wieku matek – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Najwi cej dzieci z zespo em Downa rodz  matki oko o 40 roku ycia 

(pomi dzy 39 a 45 rokiem ycia), a z dodatkowym chromosomem X - 

oko o 25 roku ycia. 

1 

50. Za prawid owe przedstawienie rodowodu – 1pkt. 

Za okre lenie, które z rodziców by o nosicielem genu – 1 pkt. 

Za okre lenie p ci dziecka chorego na dystrofi  –1 pkt. 

Za okre lenie prawdopodobie stwa – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi:                             

 Graficzne przedstawienie poni szych danych dotycz cych rodowodu: 

           Rodzice matki: XDXd;  XDY 

           Potomstwo: XDXd;  XDXD;  XDY;  XdY 

           Rodzice dziecka:    XDXd; XD
Y 

           Dzieci: XdY; XDY (lub  XDXd;  XDXD)              

 Nosicielem allelu dystrofii by a matka.  

 Dziecko chore na dystrofi  by o p ci m skiej (XdY).  

 Prawdopodobie stwo - 25 %. 

4 
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51. Za podanie nazwy mechanizmu ewolucji – 1 pkt 

Za prawid owe opisanie mechanizmu ewolucji (dzia ania doboru 

naturalnego) – 1pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Nazwa – dobór naturalny 

Opis- Dobór naturalny dzia a bezpo rednio na fenotypy i preferuje 

osobniki lepiej przystosowane do ycia w okre lonych warunkach –  

na zaczernionej, i pozbawionej porostów (wskutek zanieczyszcze  

przemys owych) korze drzew ciemne formy mog  skutecznie si  ukry  

przed ptakami, dla których stanowi  po ywienie. 

2 

52. Za poprawny wniosek - 1 pkt. 

Za uzasadnienie – 1 pkt 

Przyk ad odpowiedzi: 

Wniosek – Nie mo na wnioskowa  o pozycji cz owieka w systemie 

filogenetycznym. 

Uzasadnienie – Brak jest zale no ci mi dzy ilo ci  DNA w j drze,  

a tak e liczb  genów w genomie, a pozycj  danego gatunku w systemie 

filogenetycznym. 

2 

53. Za prawid owe odczytanie wykresu– 1 pkt. 

Za porównanie Polski z krajami OECD – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

 W 1975 r. zu yto w Polsce ok. 3000 kWh / mieszka ca.   

 Zu ycie energii w Polsce by o istotnie mniejsze od zu ycia energii  

w krajach OECD. 

2 

54. Za wskazanie najkorzystniejszej metody z uzasadnieniem – 1 pkt. 

Za wskazanie metody najmniej korzystnej z uzasadnieniem – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Najkorzystniejsze – Recykling prowadz cy do odzyskania surowca  

Najmniej korzystne – Sk adowanie – Nast puje nagromadzenie odpadów, 

które mog  by  ród em emisji metanu, rodowiskiem ycia licznych 

gryzoni, ród em ró nych toksyn, które mog  przedostawa  si  do gleby. 

 

Jako ma o korzystne mo na te  uzna  spalanie o ile ucze  prawid owo to 

uzasadni (np. spalanie mo e by  ród em py ów i gazów 

zanieczyszczaj cych atmosfer ). 

2 

55. Za poprawnie sformu owany wniosek – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Komórka nab onka jelita kijanki zawiera materia  genetyczny potrzebny 

do wytworzenia (rozwoju) doros ego organizmu. 

1 
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