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Zadanie 1. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Podanie cech budowy hominidów umo liwiaj cych im 

wytwarzanie i obróbk  narz dzi oraz uzasadnienie 

przydatno ci tych cech 

0 2

 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych cech wraz z uzasadnieniem 

1 p. – za podanie jednej poprawnej cechy wraz z uzasadnieniem 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Rozwój mózgu (kory mózgowej) warunkuj cy zdolno ci analityczne hominidów, 

pozwalaj ce projektowa  i wytwarza  narz dzia. 

Manualno-chwytna budowa d oni (r ki) pozwalaj ca na precyzyjne wykonywanie 

czynno ci z u yciem innego narz dzia lub przedmiotu podczas wytwarzania albo 

udoskonalania narz dzi. 

 

Zadanie 2. 
 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie grupy zwi zków chemicznych, do której 

nale y kolagen wchodz cy w sk ad tkanki chrz stnej 

0 1

 

1 p. – za wybór poprawnej odpowiedzi 
 

Poprawna odpowied  

C. bia ka 
 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie w a ciwo ci tkanki chrz stnej, które nadaje 

jej kolagen 

0 1

 

1 p. – za poprawne podanie w a ciwo ci, jak  kolagen nadaje tkance chrz stnej 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Kolagen nadaje tkance chrz stnej elastyczno  lub gi tko , lub wytrzyma o  na rozci ganie 

 

Zadanie 3. 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie na schemacie i podanie nazwy ruchomego 

elementu budowy czaszki oraz okre lenie jego funkcji 

0 1

 

1 p. – za wskazanie na schemacie w a ciwej ko ci czaszki i podanie jej nazwy oraz okre lenie 

jej znaczenia 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 
 

 
uchwa lub szcz ka dolna – umo liwia lub u atwia ucie, lub rozdrabnianie, lub pobieranie 

pokarmu albo u atwia mówienie 

uchwa
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Zadanie 4. 

a)  
 

Korzystanie z informacji Okre lenie mo liwych grup krwi biorcy na podstawie 

informacji przedstawionych w formie tekstu i schematu 

0 1

 

1 p. – za wybór grupy krwi A i grupy krwi 0 
 

Poprawna odpowied  

A. grupa krwi A oraz D. grupa krwi 0 
 

b) 

Tworzenie informacji Uzasadnienie mo liwych grup krwi biorcy na podstawie 

informacji przedstawionych w formie tekstu i schematu 

0 1

 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce obecno  aglutyniny  (anty B) w osoczu 

krwi biorcy, który mo e mie  grup  krwi A lub 0 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Biorca mo e mie  grup  krwi A lub 0, poniewa  w osoczu krwi tych grup wyst puje 

aglutynina  (anty B) powoduj ca aglutynacj  erytrocytów grupy B dawcy. 
 

Zadanie 5. 
 

a) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zaburzenia procesu krzepni cia krwi 

w organizmie chorego cz owieka na podstawie opisu 

objawów choroby 

0 1

 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy procesu 
 

Poprawna odpowied  

krzepni cie krwi  
 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie roli trombocytów w procesie krzepni cia krwi 0 1
 

1 p. – za poprawne wyja nienie roli trombocytów w procesie krzepni cia krwi 

uwzgl dniaj ce wydzielanie trombokinazy lub serotoniny – substancji niezb dnych   

do przebiegu tego procesu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Trombocyty przylegaj  do cian naczynia krwiono nego w miejscu uszkodzenia 

i wydzielaj  serotonin , która powoduje obkurczanie si  naczynia. Jednocze nie p ytki 

tworz  czop zamykaj cy uszkodzenie. 

Trombocyty wydzielaj  substancj  trombokinaz , która uruchamia reakcje chemiczne 

prowadz ce do przekszta cenia fibrynogenu w fibryn  i powstania skrzepu. 
 

Zadanie 6. 
 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie informacji dotycz cych fizjologii 

oddychania wed ug wskazanego kryterium 

0 2

 

2 p. – za poprawne zaklasyfikowanie czterech stwierdze  

1 p. – za poprawne zaklasyfikowanie ka dych dwóch stwierdze  

Poprawne odpowiedzi 

A. – P,     B. – P,    C. – F,    D. – F 
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Zadanie 7. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie grupy hormonów przysadki mózgowej   

na podstawie opisu funkcji 

0 1

 

1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi  
 

Poprawna odpowied  

A. hormony tropowe 

 

Zadanie 8. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie cz ci uk adu autonomicznego 

odpowiedzialnego za szybk  reakcj  organizmu   

na stresor i wyja nienie znaczenia tych reakcji dla 

organizmu 

0 1

 

1 p. – za poprawnie zaznaczon  cz  autonomicznego uk adu nerwowego i poprawne 

wyja nienie znaczenia opisanych reakcji dla organizmu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

A. uk ad wspó czulny  

Reakcje te pozwalaj  oceni  sytuacj  i podj  decyzje, które mog  uchroni  organizm 

przed dalszym szkodliwym dzia aniem stresora. 

Reakcje te mobilizuj  organizm do walki z zagro eniem. 

 

Zadanie 9. 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie informacji dotycz cych procesu 

widzenia wed ug wskazanego kryterium 

0 2

 

2 p. – za poprawne zaklasyfikowanie czterech stwierdze  

1 p. – za poprawne zaklasyfikowanie ka dych dwóch stwierdze  
 

Poprawne odpowiedzi 

A. – F,   B.– P,   C. – F,   D. – P 
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Zadanie 10. 

a) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie na podstawie schematu przemian , jakim 

ulega glukoza w mi niach podczas d ugotrwa ego 

wysi ku fizycznego – podanie nazwy przemiany   

i nazwy zwi zku powstaj cego w tej przemianie 

0 1

 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy przemiany i poprawnej nazwy zwi zku X 
 

Poprawna odpowied  

nazwa przemiany – oddychanie beztlenowe lub fermentacja mlekowa 

nazwa zwi zku X – kwas mlekowy 
 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Podanie nazwy zwi zku powstaj cego w w trobie 

podczas dalszych przemian glukozy i okre lenie jego 

roli w organizmie 

0 1

 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy zwi zku Z i prawid owe okre lenie jego roli 

 

Poprawna odpowied  

nazwa zwi zku Z – glikogen 

Glikogen jest magazynowany w w trobie i jest zapasowym materia em energetycznym 

organizmu.  

 

Zadanie 11. 
 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie produktów przemian azotowych w ród 

podanych w tabeli sk adników moczu 

0 2

 

2 p. – za podanie czterech poprawnych nazw substancji wydalanych w moczu 

1 p. – za podanie ka dych dwóch poprawnych nazw substancji wydalanych w moczu 
 

Poprawne odpowiedzi 

1. mocznik,  2. kreatynina,  3. amoniak,  4. kwas moczowy. 

 

Zadanie 12. 
 

Korzystanie z informacji Skonstruowanie wykresu s upkowego 

przedstawiaj cego dobowe wydalanie chlorków, 

siarczanów i fosforanów na podstawie danych w tabeli 

0 2

 

2 p. – za poprawne opisanie obu osi (1p.) i prawid owe wyskalowanie osi opisanej 

„wydalanie g/dob ” oraz prawid owe narysowanie wykresu (1p.) 

1 p. – za tylko poprawne opisanie obu osi lub niepoprawne opisanie obu osi ale prawid owe 

wyskalowanie osi oraz prawid owo narysowany wykres 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 13. 

a) 
 

Korzystanie z informacji Okre lenie na podstawie schematu rodzaju odporno ci,  

 w której bezpo rednio uczestniczy makrofag 

0 1

 

1 p. – za podkre lenie w a ciwego rodzaju odporno ci 
 

Poprawna odpowied  

A. komórkowa 

b) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji, jak  pe ni makrofag 

w przedstawionych na schemacie etapach reakcji 

obronnej organizmu 

0 1

1 p. – za dwa poprawnie przyporz dkowane etapy reakcji obronnej do funkcji, jak  w niej 

pe ni makrofag 

Poprawne odpowiedzi 

A. Makrofag prezentuje antygen – II 

B. Makrofag fagocytuje antygen – I 

Zadanie 14. 
 

Tworzenie informacji Okre lenie znaczenia opisanego w tek cie odkrycia   

w dziedzinie medycyny dla profilaktyki medycznej 

0 1

 

1 p. – za wyja nienie znaczenia odkrycia uwzgl dniaj ce mo liwo  wprowadzenia 

szczepionki 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Odkrycie to umo liwi o opracowanie i wprowadzenie szczepionki przeciw wirusowi, która 

zastosowana u dziewcz t lub m odych kobiet zmniejsza ryzyko wyst pienia choroby raka 

szyjki macicy. 

 

Zadanie 15. 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie funkcji wskazanych narz dów uk adu 

rozrodczego m skiego 

0 1

1 p. – za trzy poprawnie przyporz dkowane funkcje do narz dów uk adu rozrodczego 

Poprawna odpowied  

A. – 4,     B. – 3,     C. – 1 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z biologii 

Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy 

 

7

Zadanie 16. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie na przyk adzie pozytywnej roli cholesterolu 

w organizmie cz owieka 

0 1

 

1 p. – za podanie poprawnego przyk adu roli cholesterolu w organizmie cz owieka 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Cholesterol wchodzi w sk ad b on komórkowych komórek zwierz cych. 

Jest sk adnikiem os onki mielinowej d ugich wypustek (aksonów) komórek nerwowych. 

Jest prekursorem do produkcji kwasów ó ciowych lub hormonów steroidowych 

lub witaminy D3. 
 

0 p. – za odpowied  ogóln , np. cholesterol jest niezb dny dla zdrowia organizmu 

 

Zadanie 17. 
 

Tworzenie informacji Sformu owanie na podstawie tekstu zalece  dla kobiet 

w ci y, zmniejszaj cych ryzyko wyst pienia powik a  

w rozwoju p odu 

0 2

 

2 p. – za dwa poprawnie sformu owanie zalecenia dla kobiet we wczesnych tygodniach ci y 

1 p. – za jedno poprawnie sformu owane zalecenie dla kobiet we wczesnych tygodniach ci y 

albo za dwa zalecenia odnosz ce si  do tego samego czynnika 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Unikanie intensywnego opalania si . 

Przyjmowanie ustalonych z lekarzem dawek kwasu foliowego. 

 

Zadanie 18. 
 

Tworzenie informacji Wyja nienie znaczenia wybranych zasad zdrowego 

stylu ycia, propagowanych przez dietetyków, dla 

unikni cia oty o ci 

0 2

 

2 p. – za dwie prawid owo wyja nione zasady 

1 p. – za jedn  prawid owo wyja nion  zasad  
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

A. „Jedz mniej” – oznacza przyjmowanie mniejszej liczby kalorii, np. spo ywanie 

mniejszych porcji pokarmu i unikanie przek sek. 

B. „Wi cej ruchu” – ruch pomaga osi gn  równowag  mi dzy ilo ci  kalorii 

dostarczanych w pokarmie a ich bie cym zu yciem. 

C. „Cz ciej jadaj owoce, warzywa i produkty pe noziarniste” – zawieraj  b onnik, który 

p czniej c w o dku daje poczucie syto ci. 

D. „Unikaj mieciowego jedzenia” – oznacza unikanie pokarmów, które dostarczaj  zbyt 

wielu kalorii, np. fast food. 
 

0 p. – za odpowied , która nie uwzgl dnia mniejszej ilo ci kalorii lub obecno ci sk adników 

od ywczych w walce z oty o ci  
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Zadanie 19. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie zaburze  wynikaj cych z niew a ciwego 

ywienia – podanie przyk adu choroby uk adu kr enia 

i uk adu ruchu jako skutków oty o ci 

0 1

 

1 p. – za podanie jednej poprawnej nazwy choroby uk adu kr enia i jednej poprawnej nazwy 

choroby uk adu ruchu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

uk ad kr enia: nadci nienie t tnicze lub mia d yca, lub choroba wie cowa, lub zawa  

serca, lub zatory naczy  krwiono nych, np. w mózgu. 

uk ad ruchu: zwyrodnienia kr gos upa lub zwyrodnienie stawów kolanowych 

 

Zadanie 20. 
 

Tworzenie informacji Zaproponowanie przyk adów dzia a  zapobiegaj cych 

zara eniu si  glist  ludzk  i w o niem spiralnym 

0 2

 

2 p. – za poprawne zaproponowanie jednego dzia ania, które pozwoli unikn  zara enia si  

glist  ludzk  i jednego dzia ania, które pozwoli unikn  zara enia si  w o niem 

spiralnym 

1 p. – za podanie jednego w a ciwego dzia ania w odniesieniu albo do glisty ludzkiej albo 

do w o nia spiralnego 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Aby unikn  zara enia si  glist  ludzk  nale y: przestrzega  podstawowych zasad 

higieny, np. mycie owoców i warzyw przed spo yciem, picie przegotowanej wody, mycie 

r k przed jedzeniem. 

Aby uchroni  si  przed zara eniem w o niem spiralnym, nale y je  mi so przebadane 

laboratoryjnie na obecno  larw tego paso yta. 

Aby uchroni  si  przed zara eniem w o niem spiralnym, nale y spo ywa  mi so dobrze 

ugotowane lub wysma one. 

 

Zadanie 21. 
 

a)  

Tworzenie informacji Obliczenie liczby kodonów koduj cych informacj  

zawart  we fragmencie bia ka opisanym w zadaniu 

0 1

 

1 p. – za poprawne podanie liczby kodonów 

Poprawna odpowied  

24 kodony 
 

b) 

Tworzenie informacji Obliczenie liczby nukleotydów sk adaj cych si    

na fragment nici DNA koduj cej fragment bia ka 

opisany w zadaniu 

0 1

 

1 p. – za poprawne obliczenie liczby nukleotydów 

Poprawna odpowied  

72 nukleotydy 
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Zadanie 22. (0–2) 

Wiadomo ci i rozumienie Podanie przyk adów rodzajów RNA, jakie mog  

powsta  procesie transkrypcji przedstawionym   

na schemacie i okre lenie ich roli w procesie biosyntezy 

bia ka 

0 2

 

2 p. – za poprawne podanie dwóch rodzajów RNA, które mog  powsta  w tym procesie 

i poprawne wyja nienie roli ka dego z nich w biosyntezie bia ka 

1 p. – za poprawne podanie jednego rodzaju RNA i poprawne wyja nienie jego roli 

w biosyntezie bia ka 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

mRNA przenosi informacj  genetyczn  z j dra komórkowego na teren cytoplazmy, gdzie 

odbywa si  synteza bia ka. 

rRNA jest sk adnikiem rybosomów, na których zachodzi biosynteza bia ka. 

tRNA transportuje aminokwasy do rybosomów – miejsca syntezy bia ka. 

Zadanie 23. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Rozró nienie przyk adów chorób genetycznych spo ród 

podanych chorób cz owieka 

0 1

 

1 p. – za zaznaczenie w a ciwego zestawu chorób genetycznych 
 

Poprawna odpowied  

zestaw C.; 2, 5, 6 

 

Zadanie 24. 

a) 
 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech   

u cz owieka – okre lenie genotypów rodziców 

0 1

 

1 p. – za prawid owe okre lenie i zapisanie genotypów rodziców (matki i ojca) 
 

Poprawna odpowied  

Genotyp matki – X
D
X

d 
;
 
  

Genotyp ojca – X
D
Y  

 

b) 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech   

u cz owieka – zapisanie krzy ówki genetycznej   

i obliczenie prawdopodobie stwa wyst pienia 

daltonizmu u potomstwa 

0 2

 

2 p. – za poprawny zapis krzy ówki genetycznej i poprawne podanie prawdopodobie stwa 

wyst pienia daltonizmu u dziewczynki i ch opca 

1 p. – za poprawny zapis krzy ówki genetycznej i nieprawid owe podanie 

prawdopodobie stwa u dziewczynki i ch opca 
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Poprawna odpowied  

Krzy ówka genetyczna: 

 

 

 

 

 
 

Prawdopodobie stwo wyst pienia daltonizmu:  

u dziewczynki – 0% 

u ch opca – 50%. 
 

0 p. – za poprawne podanie prawdopodobie stwa u dziewczynki i ch opca przy b dnie 

zapisanej krzy ówce 

 

Zadanie 25. 
 

Tworzenie informacji Sformu owanie argumentów potwierdzaj cych, e 

pacjentka nie musia a bra  leków immunosupresyjnych, 

na podstawie opisu przebiegu transplantacji narz du  

0 2

 

2 p. – za podanie dwóch prawid owych argumentów potwierdzaj cych, e pacjentka nie 

musia a bra  leków immunosupresyjnych, odnosz cych si  do opisanego przypadku 

1 p. – za podanie jednego prawid owego argumentu potwierdzaj cego, e pacjentka nie 

musia a bra  leków immunosupresyjnych, odnosz cego si  do tego przypadku 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Narz d powsta y w opisany sposób zawiera komórki macierzyste biorcy lub pacjenta, co 

znacznie zmniejsza mo liwo  odrzucenia przeszczepu 

Tkanki narz du zró nicowa y si  z komórek macierzystych pacjentki, co znacznie 

zmniejsza mo liwo  odrzucenia przeszczepu. 

Kolagenowy szkielet dawcy nie ma w a ciwo ci antygenowych lub nie ma cech osobniczo 

swoistych, co zmniejsza mo liwo  odrzucenia przeszczepu.  
 

0 p. – za odpowied , która nie odnosi si  do dawcy albo biorcy 

 

Zadanie 26. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie wp ywu cz owieka na rodowisko – podanie 

przyk adów dzia a  cz owieka maj cych wp yw 

na przekszta canie krajobrazu 

0 2

 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych przyk adów dzia a  cz owieka wp ywaj cych 

na przekszta canie krajobrazu 

1 p. – za podanie jednego poprawnego przyk adu dzia ania cz owieka 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Wycinanie lasów. 

Zajmowanie nowych terenów pod inwestycje, np. mieszkaniowe lub transportowe, 

lub przemys owe. 

Kszta towanie nowych typów ekosystemów, np. powstawanie wyrobisk lub tworzenie 

ha d kopalnianych, lub zbiorników retencyjnych. 

           

               
X

D 
Y 

X
D
 X

D
X

D 
X

D
Y 

X
d 

X
D
X

d 
X

d
Y 
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Zadanie 27. 

a) 
 

Tworzenie informacji Okre lenie celu przeprowadzonych obserwacji   

na podstawie opisu oraz schematu ilustruj cego ich 

przebieg i wyniki  

0 1

 

1 p. – za poprawne sformu owanie celu obserwacji uwzgl dniaj cego zró nicowanie i rodzaj 

zanieczyszcze  powietrza 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Okre lenie stopnia zanieczyszczenia powietrza py ami w ró nych miejscach rodowiska. 
 

b)  

Tworzenie informacji Sformu owanie wniosku na podstawie przedstawionych 

wyników obserwacji 

0 1

 

1 p. – za poprawnie sformu owany wniosek odnosz cy si  do przedstawionej w zadaniu 

obserwacji 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Najwi cej py u gromadzi si  na powierzchniach li ci ro lin rosn cych w pobli u zak adu 

przemys owego. 

Najmniej py u gromadzi si  na powierzchniach li ci ro lin rosn cych w parku. 
 

0 p. – za wniosek, który nie odnosi si  do wyników obserwacji, np. zapylenie zale y 

od odleg o ci od zak adu przemys owego. 

 

Zadanie 28. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie zale no ci mi dzygatunkowej opisanej   

w tek cie – podanie nazwy rodzaju zale no ci i jej 

wyja nienie 

0 1

 

1 p. – za podanie nazwy zale no ci i poprawne jej wyja nienie odnosz ce si  do przyk adu 

opisanego w zadaniu 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Symbioza lub mutualizm, lub protokooperacja.  

Zale no  mi dzygatunkowa w tym przypadku polega na tym, e ro lina zostaje zapylona, 

a owad otrzymuje pokarm. 

 

Zadanie 29. 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie opisanych w tek cie dzia a  le ników 

wed ug wskazanego kryterium 

0 2

 

2 p. – za poprawne przyporz dkowanie odpowiednich dzia a  do formy ochrony czynnej 

i formy ochrony biernej 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie dzia a  tylko do jednej formy ochrony przyrody 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

ochrona czynna – obsadzanie okolic rezerwatu sadzonkami cisów  

ochrona bierna – zwi kszenie powierzchni rezerwatu 
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