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Zadanie 1.  (0–3)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

III. Pog bienie znajomo ci metodyki bada

biologicznych. 

Zdaj cy [...] formu uje wnioski  

z przeprowadzonych obserwacji i do wiadcze . 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie

informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, porównuje 

i przetwarza informacje [...].  

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy [...] odnosi si  krytycznie 

do przedstawionych informacji [...]. 

III. Metabolizm.

4. Fotosynteza. Zdaj cy:

1) przedstawia proces fotosyntezy [...]

4) opisuje etapy cyklu Calvina [...].

Ro liny grupy A efektywniej wykorzystuj  CO2 w st eniu wyst puj cym w powietrzu 

atmosferycznym ni  ro liny grupy B. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawnie sformu owany wniosek 

0 pkt – za wniosek niepoprawny lub za brak odpowiedzi 

1.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

P F 

1. 

Zawarto  CO2 w atmosferze jest czynnikiem ograniczaj cym 

intensywno  fotosyntezy zarówno dla ro lin grupy A, jak i dla ro lin 

grupy B. 

X

2. 
Wzrost st enia CO2 do 0,1% powoduje wzrost intensywno ci 

fotosyntezy zarówno u ro lin grupy A, jak i u ro lin grupy B. 
X

3. 

Przy dwukrotnym wzro cie st enia CO2 w stosunku do przeci tnie 

wyst puj cego w atmosferze, ro liny grupy B intensywniej 

przeprowadzaj  fotosyntez  ni  ro liny grupy A. 

 X 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za mniej ni  trzy poprawne odpowiedzi lub za brak odpowiedzi 

1.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Niskie nat enia wiat a powoduje, e w fazie zale nej od wiat a nie s  wytwarzane

w dostatecznej ilo ci sk adniki si y asymilacyjnej (ATP i NADPH) niezb dne do zaj cia

fazy ciemnej/przekszta cenia/ redukcji CO2 do zwi zków organicznych/ produktów

fotosyntezy.

Przy niskim nat eniu wiat a, to wiat o staje si  (g ównym) czynnikiem

ograniczaj cym intensywno  fotosyntezy.

1.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 
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Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied , uwzgl dniaj c  zale no  wytwarzania si y asymilacyjnej 

od wiat a oraz jej udzia  w fazie ciemnej fotosyntezy (w redukcji CO2 do zwi zków 

organicznych) lub niskie nat enie wiat a jako czynnik ograniczaj cy intensywno  

fotosyntezy 

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

Zadanie 2.  (0–3)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na 

ró nych poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia 

procesy […] biologiczne. 

III. Pog bienie znajomo ci metodyki

bada  biologicznych. 

Zdaj cy rozumie i stosuje terminologi  

biologiczn ; […] formu uje problemy 

badawcze […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

III. Metabolizm.

1. Enzymy. Zdaj cy:

3) wyja nia, na czym polega swoisto  enzymów;

okre la czynniki warunkuj ce ich aktywno  ([…] 

obecno  inhibitorów lub aktywatorów). 

3. Oddychanie wewn trzkomórkowe. Zdaj cy:

4) wyja nia zasad  dzia ania a cucha

oddechowego i mechanizm syntezy ATP. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

7. Ro liny – od ywianie si . Zdaj cy:

2) okre la sposób pobierania wody i soli

mineralnych oraz mechanizmy transportu wody 

(potencja  wody, transpiracja, si a ss ca li ci, 

kohezja, adhezja, parcie korzeniowe). 

Ro lin  niecierpka ci  poni ej dolnych li ci/(2–3 cm) nad ziemi . Z miejsca przeci cia 

b dzie wyp ywa a woda, wypychana z naczy  dzi ki parciu korzeniowemu. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za w a ciwy opis zarówno wykonanej czynno ci, jak i dokonanej obserwacji  

0 pkt – za wybór niew a ciwego materia u i sprz tu lub b dny opis obserwacji, lub 

odpowied  w obu cz ciach niepoprawn , lub za brak odpowiedzi 

Parcie korzeniowe ustaje pod wp ywem inhibitorów oddychania tlenowego, poniewa  

zahamowanie oddychania oznacza brak energii/ATP niezb dnej do aktywnego transportu/

pobierania jonów, koniecznego do wywo ania wnikania cz steczek wody. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne wyja nienie, odnosz ce si  do zahamowania dop ywu energii niezb dnej 

do wytworzenia parcia korzeniowego, uzyskiwanej w procesach oddychania 

tlenowego 

0 pkt – za wyja nienie b dne lub zbyt ogólne, lub za brak odpowiedzi 

2.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Brak li ci i transpiracji z ich powierzchni (si y ss cej, spowodowanej transpiracj ). 

1.a)  (0–1) 

Rozwi zanie:

2.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 
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Schemat punktowania: 

1 pkt – za wskazanie braku transpiracji li ciowej jako przyczyny wykorzystania parcia 

korzeniowego dla transportu wody w gór  ro liny 

0 pkt – za wyja nienie b dne lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 3.  (0–2)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na 

ró nych poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia 

procesy […] biologiczne. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje […] i przetwarza 

informacje. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

5. Ro liny l dowe. Zdaj cy:

2) wskazuje cechy charakterystyczne mszaków

[…], opisuje zró nicowanie budowy ich cia a, 

wskazuj c poszczególne organy i okre laj c ich 

funkcje 

3) porównuje przemian  pokole  (i faz j drowych)

grup ro lin wymienionych w pkt 2. […]. 

IX. Ewolucja.

5. Pochodzenie i rozwój ycia na Ziemi. Zdaj cy:

3) opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja

adaptacyjna oraz ewolucja zbie na; podaje 

przyk ady konwergencji i dywergencji; identyfikuje 

konwergencje i dywergencje na podstawie 

schematu, rysunku, opisu itd. 

3.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

C. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wskazanie w a ciwej odpowiedzi (C)  

0 pkt – za wskazanie odpowiedzi innej ni  w a ciwa (C), za wskazanie wi cej ni  jednej 

odpowiedzi lub za brak odpowiedzi 

3.b)  (0–1) 

S  to struktury analogiczne (bo s  wytworami ró nych pokole  cyklu yciowego) – listek

mchu to struktura gametofitu (haploidalna), a li  paproci – sporofitu (diploidalna).

S  to struktury analogiczne, poniewa  pe ni  tak  sam  funkcj , ale maj  inne

Nie s  to struktury homologiczne, poniewa  listek mchu/mszaki nie ma/maj  (typowej)

budowy tkankowej, natomiast li  paproci/paprotniki zbudowany jest/s  z tkanek.

Schemat punktowania: 

1 pkt – za okre lenie, e s  to struktury analogiczne i poprawne uzasadnienie odnosz ce si  

do faktu, e s  to struktury o innej ploidalno ci/miejscu w przemianie pokole  lub 

odnosz ce si  do budowy tkankowej 

0 pkt – za okre lenie, e s  to struktury analogiczne, ale za b dne uzasadnienie lub za jego 

brak albo za okre lenie, e s  to struktury homologiczne, niezale nie od uzasadnienia 
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Zadanie 4.  (0–1)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia procesy […] 

biologiczne. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie

informacji. 

Zdaj cy odczytuje […] i przetwarza informacje  

V. Rozumowanie i argumentacja. 

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

skutkowe […]. 

IV. Przegl d ró norodno ci

organizmów. 

5. Ro liny l dowe. Zdaj cy:

3) porównuje przemian  pokole  (i faz

j drowych) grup ro lin wymienionych 

w pkt 2. […]. 

Rozwi zanie: 

struktura n 2n 

A X 

B X 

C X 

F X 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne okre lenie ploidalno ci wszystkich wymienionych struktur  

0 pkt – za niew a ciwe okre lenie ploidalno ci nawet jednej struktury lub za zaznaczenie 

mniej ni  4 pól tabeli 

Zadanie 5.  (0–2)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

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 […]. 

III. Pog bienie znajomo ci metodyki

bada  biologicznych. 

Zdaj cy rozumie i stosuje terminologi  

biologiczn ; […] formu uje wnioski  

z przeprowadzonych obserwacji  

i do wiadcze . 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje 

informacje […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

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, rol  sta o ci sk adu p ynów 

ustrojowych, np. st enia glukozy we krwi, sta o ci 

ci nienia krwi). 

6. Uk ad krwiono ny. Zdaj cy:

1) charakteryzuje budow  serca i naczy

krwiono nych, wskazuje ich cechy adaptacyjne 

do pe nionych funkcji. 
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5.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Podczas wzrostu obci enia wysi kowego zwi ksza si  ci nienie skurczowe

(proporcjonalnie do wielko ci obci enia), natomiast ci nienie rozkurczowe (nieznacznie) si  

obni a/w zasadzie (niemal) si  nie zmienia.

Zwi kszenie wysi ku skutkuje silnym wzrostem ci nienia skurczowego krwi, natomiast

ci nienie rozkurczowe nie ulega wi kszym zmianom.

Schemat punktowania: 

1 pkt – za sformu owanie poprawnego wniosku 

0 pkt – za wniosek niepoprawny lub za brak odpowiedzi 

5.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Podczas wysi ku wrasta ci nienie skurczowe krwi, poniewa  u atwia to dostarczanie odpowiedniej 

ilo ci tlenu/glukozy do mi ni, aby lepiej zaopatrzy  pracuj ce mi nie w tlen/glukoz . 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne wyja nienie, odnosz ce si  do zaopatrywania mi ni w tlen/glukoz  

0 pkt – za wyja nienie b dne lub zbyt ogólnie, lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 6.  (0–3)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy [...] przedstawia i wyja nia procesy 

i zjawiska biologiczne [...]. 

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

skutkowe [...]. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

2. Wirusy. Zdaj cy:

2) opisuje cykl yciowy [...] wirusa

zwierz cego zachodz cy bez lizy 

komórki. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu 

cz owieka. 

7. Uk ad odporno ciowy. Zdaj cy:

2) przedstawia reakcj  odporno ciow

humoraln  i komórkow , swoist  

i nieswoist  

5) opisuje sytuacje, w których wyst puje

niedobór odporno ci [...] i przedstawia 

zwi zane z tym zagro enia.  

VI. Genetyka i biotechnologia.

1. Kwasy nukleinowe. Zdaj cy:

3) [...] okre la polimeraz  DNA jako

enzym odpowiedzialny za replikacj  [...]. 
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6.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

P F 

Acyklowir staje si  aktywnym lekiem dopiero po modyfikacji chemicznej 

zachodz cej w zara onych komórkach organizmu cz owieka. 
X 

D ugotrwa e podawanie acyklowiru mo e sprzyja  selekcji szczepów 

wirusa o zmniejszonej wra liwo ci na lek.
X 

W a ciwe stosowanie acyklowiru prowadzi do ca kowitej eliminacji 

HSV-1 z organizmu pacjenta. 
 X 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za mniej ni  trzy poprawne odpowiedzi lub za odpowied  niepoprawn , lub za brak 

odpowiedzi 

W czenie do wirusowego DNA ufosforylowanego acyklowiru, który nie ma grupy 3 OH, 

uniemo liwia wyd u anie DNA/wytworzenie wi zania fosfodiestrowego i przy czenie 

kolejnego nukleotydu, dzi ki czemu nie dochodzi do powielenia materia u genetycznego 

wirusa opryszczki i do jego namno enia. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  uwzgl dniaj c  zablokowanie wyd u ania a cucha DNA 

i namna anie DNA wirusa  

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

Wirus opryszczki w komórkach nerwowych jest nierozpoznawany przez uk ad 

odporno ciowy, poniewa  

nie s  wytwarzane bia ka/antygeny wirusa, dzi ki czemu nie s  wytwarzane przeciwcia a

anty-HSV-1. 

istniej ce u osoby zaka onej przeciwcia a anty-HSV-1 nie napotykaj  w jego organizmie

bia ek/antygenów wirusa. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied   

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

Zadanie 7.  (0–2)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje […] informacje […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje informacje 

[…], wyja nia zale no ci przyczynowo-

skutkowe […]. 

VI. Genetyka i biotechnologia.

5. Genetyka mendlowska. Zdaj cy:

3) zapisuje i analizuje krzy ówki [...] oraz

okre la prawdopodobie stwo wyst pienia 

poszczególnych genotypów i fenotypów  

w pokoleniach potomnych 

5) [...] analizuje drzewa rodowe [...].

6.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

6.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 
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Allel warunkuj cy dan  cech  jest dominuj cy, poniewa  heterozygotyczni rodzice 

(wykazuj cy dan  cech ) maj  córk , której przekazali allele recesywne i, u której ta cecha 

nie wyst puje.  

Schemat punktowania: 

1 pkt – za ustalenie, e allel warunkuj cy dan  cech  jest dominuj cy, wraz z prawid owym 

uzasadnieniem 

0 pkt – za nieprawid owe ustalenie, e allel jest recesywny lub prawid owe ustalenie, e allel 

jest dominuj cy, ale z nieprawid owym uzasadnieniem, lub za brak odpowiedzi 

7.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

IV. C.

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne wskazanie obu cz ci odpowiedzi 

0 pkt – za niepoprawne obie cz ci odpowiedzi, za odpowied  niepe n  lub za brak 

odpowiedzi 

Zadanie 8.  (0–5)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

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. 

VII. Ekologia.

2. Populacja. Zdaj cy:

2) przewiduje zmiany

liczebno ci populacji, 

dysponuj c danymi o jej 

aktualnej liczebno ci, 

rozrodczo ci, miertelno ci […] 

3) analizuje struktur  wiekow

[…] populacji […]. 

7.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 
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8.a)  (0–2) 

Rozwi zanie: 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za prawid owe skonstruowanie diagramu struktury wiekowej i p ciowej populacji 

z opisami i skalowaniem osi oraz w a ciwe naniesienie odpowiednich warto ci 

1 pkt – za prawid owe skonstruowanie diagramu struktury wiekowej i p ciowej populacji 

z opisami osi, przy b dach w skalowaniu lub naniesieniu odpowiednich warto ci 

0 pkt – za niew a ciwe skonstruowanie diagramu lub za brak odpowiedzi 

8.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Przyczyn  nieproporcjonalnie ma ej liczebno ci drugiej klasy wiekowej tej populacji

mog a by  jaka  katastrofa ekologiczna w poprzednim roku, np. powód , susza, mróz, 

której nie prze y a wi kszo  osobników wówczas najm odszej klasy wiekowej.

Przyczyn  mog y by  czynniki biotyczne, np. pojawienie si  nowego drapie nika/paso yta

/wyra ne zwi kszenie liczebno ci drapie ników/paso ytów/zwi kszona konkurencja 

mi dzygatunkowa. 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe wskazanie przyczyny silnego zmniejszenia liczebno ci drugiej klasy 

wiekowej 

0 pkt – za nieprawid owe wskazanie przyczyny silnego zmniejszenia liczebno ci drugiej klasy 

wiekowej lub za brak odpowiedzi 

8.c)  (0-1) 

Rozwi zanie 

(15 + 0,4 x 985) / 1000 = (15 + 394) / 1000 = 409 / 1000 = 0,409 = 40,9% 

Schemat punktowania 

1 pkt – za prawid owe zapisanie wska nika miertelno ci populacji 

0 pkt – za nieprawid owe zapisanie wska nika miertelno ci populacji lub za brak odpowiedzi 

10050 150 200 250050150 100200250

klasy wieku

liczba liczba

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V
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W kolejnym roku liczebno  populacji zapewne zmaleje, gdy  w wiek rozrodczy wejdzie 

ma o liczna obecna druga klasa wiekowa (a przestanie si  rozmna a  liczniejsza od niej 

czwarta klasa wiekowa). 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za prawid owe wskazanie prawdopodobnego kierunku zmian liczebno ci populacji  

w kolejnym roku wraz z prawid owym uzasadnieniem 

0 pkt – za nieprawid owe wskazanie kierunku zmian liczebno ci populacji w kolejnym roku 

lub za nieprawid owe uzasadnienie dobrze wskazanych zmian, lub za brak 

odpowiedzi 

Zadanie 9.  (0–3) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia 

procesy i zjawiska biologiczne; 

przedstawia zwi zki mi dzy struktur   

a funkcj  na ró nych poziomach 

organizacji ycia. 

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, […] formu uje i przedstawia 

opinie zwi zane z omawianymi 

zagadnieniami biologicznymi, dobieraj c 

racjonalne argumenty […]. 

I. Budowa chemiczna organizmów.  

1. Zagadnienia ogólne. Zdaj cy:

3) przedstawia rodzaje wi za

i oddzia ywa  chemicznych wyst puj ce  

w cz steczkach biologicznych i ich rol  

4) wyja nia znaczenie wody dla

organizmów, opieraj c si  na jej 

w a ciwo ciach fizyczno-chemicznych. 

2. W glowodany. Zdaj cy:

1) przedstawia budow  i podaje

w a ciwo ci w glowodanów; rozró nia 

monosacharydy (triozy, pentozy i heksozy), 

disacharydy i polisacharydy. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

11. Zwierz ta bezkr gowe. Zdaj cy:

9) rozró nia skorupiaki, paj czaki, wije

i 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: 

10) wyja nia rol  p ynów cia a kr cych

w ciele zwierz cia. 

9.a)  (0–1) 

Rozwi zanie 

Trehaloz  zaliczamy do (bia ek / w glowodanów / kwasów nukleinowych). Sk ada si  ona 

z (heksoz / aminokwasów / nukleotydów) po czonych wi zaniem (wodorowym / peptydowym 

/ glikozydowym). Pod wzgl dem struktury trehaloza jest (monomerem / dimerem / polimerem). 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne podkre lenie wszystkich czterech terminów  

0 pkt – za poprawne podkre lenie mniej ni  czterech terminów lub za odpowied  

niepoprawn , lub za brak odpowiedzi 

8.d)  (0 1) 

Rozwi zanie: 
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Uwaga: Podkre lenie wi cej ni  jednego terminu z danej grupy jest równoznaczne 

z udzieleniem nieprawid owej odpowiedzi. 

9.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

W odró nieniu od glukozy, trehaloza jest zwi zkiem s abo absorbuj cym wod , dlatego 

owady mog  tolerowa  wysokie st enie tej substancji w hemolimfie, bez odwodnienia 

tkanek/zaburzenia równowagi osmotycznej/gromadzenia nadmiernej ilo ci wody 

w organizmie. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie wyja nienia odnosz cego si  do s abych w a ciwo ci higroskopijnych 

trehalozy, w porównaniu z glukoz , i do niezak ócania równowagi osmotycznej 

organizmu 

0 pkt – za nieprawid owe wyja nienie lub za jego brak 

9.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Poziom trehalozy wzrasta, poniewa  jej wysokie st enie chroni owady przed 

zamarzaniem/chroni tkanki przed wnikaniem wody i zamarzaniem (jej w tkankach).  

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie poprawnego wyja nienia odnosz cego si  do w a ciwo ci 

krioprotekcyjnych trehalozy oraz do zapobiegania zamarzaniu tkanek 

0 pkt – za nieprawid owe wyja nienie lub za jego brak 

Zadanie 10.  (0–4) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy opisuje, porz dkuje i rozpoznaje organizmy, 

przedstawia i wyja nia procesy i zjawiska 

biologiczne […]. 

III. Pog bienie znajomo ci metodyki bada

biologicznych. 

Zdaj cy rozumie i stosuje terminologi  biologiczn ; 

[…] formu uje problemy badawcze […] formu uje 

wnioski z przeprowadzonych obserwacji  

i do wiadcze . 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie

informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, porównuje 

i przetwarza informacje pozyskane z ró norodnych 

róde  […]. 

VI. Postawa wobec przyrody i rodowiska.

Zdaj cy rozumie znaczenie ochrony przyrody 

i rodowiska oraz zna i rozumie zasady 

zrównowa onego rozwoju; prezentuje postaw  

szacunku wobec […] rodowiska. 

III. Metabolizm.

4. Fotosynteza. Zdaj cy:

1) przedstawia proces fotosyntezy

i jego znaczenie na Ziemi 

2) okre la rol  najwa niejszych

barwników bior cych udzia   

w fotosyntezie. 

VIII. Ró norodno  biologiczna

Ziemi. Zdaj cy: 

4) przedstawia wp yw cz owieka

na ró norodno  biologiczn , 

podaje przyk ady tego wp ywu. 
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10.a)  (0–2) 

Rozwi zanie: 

Grupa kontrolna: ro liny z terenów niezanieczyszczonych.

Problem badawczy:

Wp yw zanieczyszcze /tlenków siarki i azotu na poziom chlorofilu/karotenoidów/zawarto  

barwników fotosyntetycznych/plonowanie (u gorczycy). 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za prawid owe wskazanie grupy kontrolnej i sformu owanie problemu badawczego 

1 pkt – za prawid owe wskazanie tylko grupy kontrolnej albo prawid owe sformu owanie 

tylko problemu badawczego 

0 pkt – za nieprawid owe wskazanie grupy kontrolnej i nieprawid owe sformu owanie 

problemu badawczego, np. odnosz cego si  ogólnie do „barwników” lub  

do intensywno ci fotosyntezy, lub za brak odpowiedzi 

10.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Zanieczyszczenia/tlenki siarki i azotu (nieco) obni aj  plonowanie gorczycy/liczb

tworzonych nasion. 

Zanieczyszczenia/tlenki siarki i azotu nie wp ywaj  (istotnie) na plonowanie

gorczycy/liczb  tworzonych nasion. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za prawid owe sformu owanie hipotezy 

0 pkt – za sformu owanie hipotezy nieprawid owej lub za brak odpowiedzi 

10.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

A. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wskazanie prawid owej lokalizacji chlorofilu (A) 

0 pkt – za wskazanie nieprawid owej odpowiedzi lub za wskazanie wi cej ni  jednej 

odpowiedzi, lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 11.  (0–4)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy opisuje, porz dkuje i rozpoznaje 

organizmy, przedstawia i wyja nia procesy 

i zjawiska biologiczne [...]. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie

informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, porównuje 

 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. 

5. Ro liny l dowe. Zdaj cy:

2) wskazuje cechy

charakterystyczne mszaków, 

wid aków, skrzypów, paproci oraz 

ro lin nago- i okrytonasiennych 

[...]. 

7. Ro liny od ywianie si .

Zdaj cy: 

4) wskazuje drogi, jakimi [...]

produkty fotosyntezy rozchodz  si  

w ro linie. 
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11.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

D.  

Uzasadnienie: poniewa  wyst puj /s  obecne naczynia/i rurki sitowe (charakterystyczne dla 

okrytonasiennych). 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wskazanie poprawnej odpowiedzi (D) i jej uzasadnienie 

0 pkt – za odpowied  niepe n , np. bez podania uzasadnienia, lub za odpowied  ca kowicie 

niepoprawn , lub za brak odpowiedzi 

11.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Si  nap dow  ruchu roztworu w rurkach sitowych jest ró nica st e  sacharozy mi dzy 

miejscem za adunku a miejscem roz adunku floemu/gradient potencja u ci nienia 

osmotycznego/ró nica potencja ów wody. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  odnosz c  si  do ró nicy st e  sacharozy mi dzy miejscem 

jej za adunku, a miejscem roz adunku 

0 pkt – za odpowied  niepoprawn , nieodnosz c  si  do ró nicy st e  sacharozy mi dzy 

miejscem jej za adunku, a miejscem roz adunku lub za brak odpowiedzi 

11.c)  (0–2) 

Rozwi zanie: 

Za adunek rurek sitowych Roz adunek rurek sitowych 

Prawid owa kolejno  etapów:   

6, 3, 1, 5 

Prawid owa kolejno  etapów:  

2, 7, 4 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawn  kolejno  etapów za adunku i roz adunku rurek sitowych   

1 pkt – za poprawn  kolejno  etapów tylko jednego z procesów: za adunku lub roz adunku 

rurek sitowych   

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

Zadanie 12.  (0–3)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na 

ró nych poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy opisuje, przedstawia  

i wyja nia procesy i zjawiska 

biologiczne […]. 

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 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

11. Zwierz ta bezkr gowe. Zdaj cy:

5) na podstawie schematów opisuje przyk adowe

cykle rozwojowe: tasiemca – tasiemiec 

nieuzbrojony […]; wymienia ywicieli 

po rednich i ostatecznych oraz wskazuje sposoby 

ich zara enia wy ej wymienionymi paso ytami. 

VII. Ekologia.

3. Zale no ci mi dzygatunkowe. Zdaj cy:

4) wymienia czynniki sprzyjaj ce

rozprzestrzenianiu si  paso ytów (patogenów). 
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informacje […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

12.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

W Polsce znacznie cz ciej jada si  surow  lub niedopieczon  wo owin  ni  wieprzowin ,

co zwi ksza niebezpiecze stwo zara enia w grami T. saginata. 

Krowy znacznie cz ciej ni  winie przebywaj  na pastwiskach, co zwi ksza mo liwo

ich zara enia si  jajami pochodz cymi z odchodów cz owieka. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za prawid owe podanie jednej przyczyny 

0 pkt – za podanie przyczyny nieprawid owej lub za brak odpowiedzi 

12.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Cz owiek staje si  wtedy ywicielem po rednim tasiemca, poniewa  w jego ciele rozwijaj  si  

larwy/w gry.  

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie, e cz owiek jest ywicielem po rednim i prawid owe uzasadnienie 

0 pkt – za podanie, e cz owiek jest ywicielem po rednim i niepoprawne uzasadnienie lub 

za podanie, e cz owiek jest ywicielem ostatecznym, lub za inne b dne okre lenie, 

lub za brak odpowiedzi 

12.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

1B. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie prawid owej odpowiedzi (elementu uk adu odporno ciowego 

i uzasadnienia) 

0 pkt – za podanie odpowiedzi nieprawid owej nawet w jednej cz ci lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 13.  (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy opisuje, przedstawia i wyja nia 

procesy i zjawiska biologiczne […]. 

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 

[…]. 

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.

12. Zwierz ta kr gowe. Zdaj cy:

2) opisuje przebieg czynno ci yciowych,

w tym rozmna anie si  i rozwój grup 

wymienionych w pkt 1. 
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Rozwi zanie: 

Zapobiega to wydawaniu potomstwa w sytuacjach, gdy jego wy ywienie by oby znacznie

utrudnione.

U atwia prze ycie samic, gdy  zmniejsza konkurencj  wewn trzgatunkow  o zasoby

pokarmowe rodowiska (i zachowanie ich zdolno ci do rozrodu, gdy zwi ksz  si  szanse

na prze ycie potomstwa).

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne wyja nienie, odnosz ce si  do u atwienia prze ycia samic i zmniejszenia 

konkurencji wewn trzgatunkowej o zasoby pokarmowe rodowiska 

0 pkt – za wyja nienie niepoprawne lub za brak wyja nienia 

Zadanie 14.  (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

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 […]. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

12. Uk ad dokrewny. Zdaj cy:

7) analizuje dzia anie hormonów odpowiedzialnych

za dojrzewanie i rozród cz owieka. 

13. Uk ad rozrodczy. Zdaj cy:

4) przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego.

Rozwi zanie: 

FSH/folikulotropina/hormon dojrzewania p cherzyka Graafa – pobudza rozwój

p cherzyków jajnikowych / Graafa i wydzielanie estrogenów.

LH/lutropina/hormon luteinizuj cy – stymuluje owulacj  i przekszta cenie p cherzyka

jajnikowego w cia ko ó te.

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie poprawnych nazw i ról obu hormonów 

1 pkt – za podanie poprawnej nazwy i roli tylko jednego hormonu lub podanie poprawnych 

nazw obu hormonów, ale niew a ciwe przedstawienie ich funkcji, lub brak podania 

ich funkcji 

0 pkt – za odpowied  niepoprawn  lub podanie b dnych nazw obu hormonów, lub za brak 

odpowiedzi 

Zadanie 15.  (0–3)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy opisuje, przedstawia i wyja nia procesy 

i zjawiska biologiczne […]. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie

informacji. 

Zdaj cy: odczytuje, selekcjonuje, porównuje 

informacje [...]. 

V. Budowa i funkcjonowanie 

organizmu. 

9. Uk ad nerwowy. Zdaj cy:

3) przedstawia istot  procesu

powstawania i przewodzenia impulsu 

nerwowego 

4) [...] opisuje rol  przeka ników

nerwowych w komunikacji  
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V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy: obja nia i komentuje informacje [...] 

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

w uk adzie nerwowym. 

15.a)  (0–2) 

Rozwi zanie: 

Porównywana 

cecha 

(Mechanizm otwierania 

kana u jonowego w b onie) 

komórki A 

(Mechanizm otwierania 

kana u jonowego w b onie) 

komórki B 

Liczba cz steczek 

acetylocholiny 

(niezb dna do otwarcia 

kana u jonowego) 

2 1

Obecno  bia ka G brak obecne 

Rodzaj otwieranych 

kana ów 
sodowe potasowe

Schemat punktowania: 

2 pkt – za prawid owe skonstruowanie i wype nienie tabeli 

1 pkt – za prawid ow  konstrukcj  tabeli i niepoprawnie lub brak wype nienia tabeli 

0 pkt – za nieprawid ow  konstrukcj  tabeli i nieprawid owe wype nienie tabeli lub za brak 

odpowiedzi 

15.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

P F 

Acetylocholina wywo uje skurcz w ókna mi nia szkieletowego i komórki 

mi nia sercowego. 
X 

Acetylocholina powoduje depolaryzacj  b ony komórki mi ni 

szkieletowych i hiperpolaryzacj  b ony komórki mi nia sercowego. 
X 

Bia ko sprz gaj ce (G) czy si  z kana em jonowym dopiero po zmianie 

swej konformacji wywo anej przy czeniem acetylocholiny do receptora. 
X 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wszystkie trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za mniej ni  trzy poprawne odpowiedzi lub odpowied  niepoprawn , lub za brak 

odpowiedzi 

Zadanie 16.  (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

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 […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje 

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. 
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informacje […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

16.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

D. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wskazanie poprawnej odpowiedzi (D.) 

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

za brak odpowiedzi 

16.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

A. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wskazanie poprawnej odpowiedzi (A) 

0 pkt – za wskazanie innej odpowiedzi lub za znaczenie wi cej ni  jednej odpowiedzi, lub za 

brak odpowiedzi 

Zadanie 17.  (0–6)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

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 

[…] i przetwarza informacje […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

3. Bakterie. Zdaj cy:

5) wymienia najwa niejsze choroby bakteryjne

cz owieka ([…] t ec), […] przedstawia podstawowe 

zasady profilaktyki chorób bakteryjnych. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

4. Uk ad pokarmowy i przebieg procesów

trawiennych. Zdaj cy: 

3) przedstawia […] proces trawienia […] bia ek […].

6. Uk ad krwiono ny. Zdaj cy:

4) charakteryzuje funkcje poszczególnych

sk adników krwi […]. 

7. Uk ad odporno ciowy. Zdaj cy:

1) opisuje elementy uk adu odporno ciowego

cz owieka 

2) przedstawia reakcj  odporno ciow  humoraln

i komórkow , swoist  i nieswoist . 

17.a)  (0-2) 

Rozwi zanie: 

Proces krzepni cia krwi: 

1. chroni przed infekcjami (scalaj c przerwane pow oki cia a).

2. zmniejsza utrat  krwi z organizmu.

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 18 z 22 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za prawid owe podanie dwóch funkcji, jakie w organizmie cz owieka pe ni proces 

krzepni cia krwi 

1 pkt – za prawid owe podanie jednej funkcji, jak  w organizmie cz owieka pe ni proces 

krzepni cia krwi 

0 pkt – za podanie funkcji nieprawid owej  lub za brak odpowiedzi 

17.b)  (0–2) 

Rozwi zanie: 

Skaleczenie grozi zaka eniem bakteriami t ca, a podanie surowicy przeciwt cowej

chroni przed ich toksynami/surowica zawiera gotowe przeciwcia a, które szybko zaczn  

zwalcza  patogeny. 

Surowicy nie mo na podawa  doustnie, poniewa  w przewodzie pokarmowym

przeciwcia a (bia kowe) w niej zawarte uleg yby strawieniu. 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za prawid owe wyja nienie, dlaczego w omawianej sytuacji nale y poda  surowic  

przeciwt cow  i wyja nienie, dlaczego nale y j  poda  pozajelitowo 

1 pkt – za podanie jednego z dwóch prawid owych wyja nie  odpowiedzi 

0 pkt – za podanie wyja nienia nieprawid owego lub za odpowied  niepoprawn , lub za brak 

odpowiedzi 

17.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

swoista / nieswoista czynna / bierna naturalna / sztuczna 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za prawid owe podkre lenie trzech rodzajów odporno ci, jakich nabywa si  po 

podaniu surowicy przeciwt cowej 

0 pkt – za prawid owe podkre lenie tylko dwóch albo jednego rodzaju odporno ci lub za 

odpowied  niepoprawn , lub za brak odpowiedzi 

17.d)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Szczepi c si  przeciwko t cowi, co oznacza czynne nabycie swoistej odporno ci na 

t ec/wytworzenie przeciwcia  i komórek pami ci (które w przypadku ponownego zaka enia 

u atwi  jego zwalczenie). 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za prawid owe wyja nienie, w jaki sposób mo na na przysz o  zabezpieczy  si  

przeciwko rozwojowi infekcji na skutek potencjalnego zara enia si  t cem  

0 pkt – za nieprawid owe wyja nienie lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 18.  (0–3)  

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia i wyja nia procesy  

i zjawiska biologiczne […], wskazuje ród a 

ró norodno ci biologicznej i jej reprezentacj  na 

poziomie genetycznym […]. 

VI. 5. Genetyka mendlowska. Zdaj cy: 

1) wyja nia i stosuje podstawowe

poj cia genetyki klasycznej (allel, allel 

dominuj cy, allel recesywny, locus, 

homozygota, heterozygota, genotyp, 

fenotyp). 
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IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie

informacji. 

Zdaj cy odczytuje […] informacje […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

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

-skutkowe […]. 

2) […] stosuje prawa Mendla.

3) zapisuje i analizuje krzy ówki […]

dwugenowe […]. 

4) opisuje sprz enia genów (w tym

sprz enia z p ci ) i przedstawia 

sposoby ich mapowania 

na chromosomie. 

18.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

kwiaty fioletowe i py ek pod u ny: 9 

kwiaty fioletowe i py ek okr g y:    3 

kwiaty czerwone i py ek pod u ny: 3 

kwiaty czerwone i py ek okr g y:    1 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne przedstawienie rozk adu fenotypów 

0 pkt – za podanie nieprawid owego rozk adu fenotypów lub podanie jedynie ich stosunku 

liczbowego bez okre lenia rodzaju fenotypów, lub za brak odpowiedzi 

18.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Obliczenie takie oparte by oby na b dnym za o eniu, poniewa  nie jest to krzy ówka

testowa, tylko krzy ówka heterozygot, wi c udzia  procentowy osobników, które s

rekombinantami, nie odzwierciedla udzia u gamet, które powsta y po procesie crossing-

over.

Nie mo na oprze  si  na takim wyniku, poniewa  po skrzy owaniu heterozygot osobniki,

które s  rekombinantami, wyst puj  tak e w ród posiadaj cych cechy dominuj ce.

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne uzasadnienie, e wyliczenie, zgodnie z którym, odleg o  tych genów na 

chromosomie wynosi 11,2 cM, oparte by oby na b dnym za o eniu  

0 pkt – za odpowied  niepoprawn  lub za brak odpowiedzi 

18.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

(AB/ab x AB/ab) 

 AB ab 

AB AB/AB AB/ab 

ab AB/ab ab/ab 

3 : 1 – kwiaty fioletowe i py ek pod u ny : kwiaty czerwone i py ek okr g y 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za okre lenie w a ciwego stosunku liczbowego fenotypów na podstawie poprawnie 

zapisanej krzy ówki (w krzy ówce mo e wyst powa  inny sposób zapisu gamet, ale 

widoczne jest, e zdaj cy rozumie, e geny te wyst puj  zawsze razem w gamecie)  

0 pkt – za okre lenie niew a ciwego stosunku liczbowego fenotypów, niezale nie od 

wykonanego zapisu krzy ówki  
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Zadanie 19.  (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

III. Pog bienie znajomo ci metodyki bada

biologicznych. 

Zdaj cy formu uje wnioski  

z przeprowadzonych […] do wiadcze . 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy obja nia i komentuje informacje, 

odnosi si  krytycznie do przedstawionych 

informacji, […] formu uje wnioski. 

IV. Przegl d ró norodno ci organizmów.

3. Bakterie. Zdaj cy:

3) wyja nia, w jaki sposób bakterie mog

przekazywa  sobie informacj  genetyczn  

[…]. 

Rozwi zanie: 

Wniosek Wynika  
Nie 

wynika  

1. Bakterie szczepu R pobra y DNA od martwych bakterii 

szczepu S, dzi ki czemu nabra y zjadliwo ci. 
X

2. Materia em genetycznym bakterii jest DNA. X 

3. Bakterie szczepu R pobra y od martwych bakterii szczepu S 

pewien sk adnik, dzi ki któremu nabra y zjadliwo ci. 
X

4. Martwe bakterie szczepu S odzyska y zjadliwo  dzi ki 

kontaktowi z uk adem immunologicznym myszy. 
X

Schemat punktowania: 

2 pkt – za w pe ni poprawn  odpowied  

1 pkt – za prawid owe wype nienie znaków w trzech wierszach tabeli  

0 pkt – za prawid owe wype nienie znaków w mniej ni  trzech wierszach tabeli lub  

za odpowied  b dn , lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 20.  (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na 

ró nych poziomach organizacji 

ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia  

i wyja nia procesy […] 

biologiczne. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie

i tworzenie informacji.  

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje 

[…] i przetwarza informacje 

pozyskane z ró norodnych róde . 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […] wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

VI. Postawa wobec przyrody

PP 

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

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

zanikania siedlisk i ekosystemów 

5) podaje przyk ady kilku gatunków, które uda o si

restytuowa  w rodowisku 

6) przedstawia ró nic  mi dzy ochron  biern  a czynn

[…]. 

PR  

VII. Ekologia.

1. Nisza ekologiczna. Zdaj cy:

1) przedstawia podstawowe elementy niszy ekologicznej

organizmu, rozró niaj c zakres tolerancji organizmu 

wzgl dem warunków (czynników) rodowiska oraz zbiór 

niezb dnych mu zasobów. 
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i rodowiska. 

Zdaj cy rozumie znaczenie 

ochrony przyrody i rodowiska 

oraz zna i rozumie zasady 

zrównowa onego rozwoju. 

VIII. Ró norodno  biologiczna Ziemi. Zdaj cy:

4) przedstawia wp yw cz owieka na ró norodno

biologiczn , podaje przyk ady tego wp ywu ([…] 

introdukcja gatunków obcych) 

6) uzasadnia konieczno  stosowania ochrony czynnej

dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemów. 

20.a)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

Dok adna wiedza o relacjach mi dzy gatunkami w biocenozie pozwoli a na udan  

reintrodukcj  modraszka ariona po przywróceniu (umiarkowanego) wypasu k, co u atwi o 

utrzymanie na nich niezb dnej dla modraszka ró norodno ci gatunkowej/macierzanki 

i mrówek, z którymi zwi zany jest rozwój modraszka. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wyja nienie odnosz ce si  do powi za  modraszka z innymi gatunkami kowymi 

0 pkt – za wyja nienie b dne lub brak odpowiedzi 

20.b)  (0–1)  

Rozwi zanie: 

bóbr        dzik        jenot       tarpan        ubr 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie dwóch w a ciwych przyk adów gatunków, które uda o si  reintrodukowa  

w Polsce  

0 pkt – za niew a ciwe przyk ady(cho by jeden) lub za brak odpowiedzi 

Zadanie 21.  (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na ró nych 

poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] przedstawia zwi zki mi dzy 

struktur  a funkcj  na ró nych poziomach 

organizacji ycia […].  

II. Budowa i funkcjonowanie komórki.

Zdaj cy: 

4) opisuje budow  mitochondriów

i chloroplastów, podaje argumenty  

na rzecz ich endosymbiotycznego 

pochodzenia. 

Rozwi zanie: 

C,  D. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za prawid owy wybór dwóch cech (C i D) 

0 pkt – za nieprawid owy wybór której  cechy, wybór tylko jednej cechy, wybór wi cej ni  

dwóch cech, lub brak wyboru 

Zadanie 22.  (0–3) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Poznanie wiata organizmów na 

ró nych poziomach organizacji ycia. 

Zdaj cy […] wyja nia procesy  

VI. Genetyka i biotechnologia.

1. Kwasy nukleinowe. Zdaj cy:

1) przedstawia budow  nukleotydów.
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i zjawiska biologiczne […]. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie

i tworzenie informacji. 

Zdaj cy odczytuje, selekcjonuje, 

porównuje […] informacje pozyskane 

z ró norodnych róde  […]. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Zdaj cy […], wyja nia zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […]. 

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, pos uguje si  tabel  kodu 

genetycznego. 

2) przedstawia poszczególne etapy prowadz ce od

DNA do bia ka (transkrypcja […]). 

6. Zmienno  genetyczna. Zdaj cy:

5) rozró nia mutacje genowe: punktowe […]

i okre la ich mo liwe skutki. 

22.a)  (0–1) 

Rozwi zanie:

B.

W kodonie CGA (przed mutacj ) adenina, która jest puryn , zosta a zast piona w kodonie

CGC (po mutacji) cytozyn , która nale y do pirymidyn.

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wybór poprawnego wyja nienia mechanizmu zaistnia ej mutacji wraz 

z uzasadnieniem 

0 pkt – za wybór poprawnego wyja nienia mechanizmu zaistnia ej mutacji z b dnym 

uzasadnieniem lub odpowied  b dn  w obu cz ciach, lub za brak odpowiedzi 

22.b)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

przed mutacj  DNA – CGA

po mutacji DNA – CGC

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnej kolejno ci nukleotydów w triplecie (kodonie) mRNA zarówno 

przed mutacja, jak i po mutacji w DNA 

0 pkt – za podanie jednej poprawnej i jednej b dnej odpowiedzi lub za odpowied  

niepoprawn  w obu cz ciach, lub za brak odpowiedzi 

22.c)  (0–1) 

Rozwi zanie: 

opis konsekwencji: 2.

Kodony CGA i CGC w mRNA koduj  ten sam aminokwas (arginin ), tak wi c kolejno

aminokwasów w tym bia ku zostanie zachowana (mutacja milcz ca).

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnego przyk adu biologicznej konsekwencji mutacji wraz 

z uzasadnieniem 

0 pkt – za zaznaczenie poprawnego przyk adu biologicznej konsekwencji mutacji z b dnym 

uzasadnieniem lub odpowied  w obu cz ciach niepoprawn , lub za brak odpowiedzi 
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