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Zadanie 1. 
 

Korzystanie z informacji Opisanie przedstawionych na schemacie dróg dalszego 

rozwoju komórek powsta ych z podzia u komórek 

macierzystych 

0 2

 

2 p. – za poprawne okre lenie dwóch dróg rozwoju komórek potomnych 

1 p. – za poprawne okre lenie jednej drogi rozwoju tych komórek 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 
 

Ka da komórka potomna powsta a z podzia u komórki macierzystej mo e: 

pozosta  komórk  macierzyst  i zachowa  zdolno  do podzia u 

ostatecznie zró nicowa  si  w komórk  okre lonej tkanki 
 

Zadanie 2. 
 

Tworzenie informacji Podanie argumentów wykazuj cych zwi zek zmian 

zachodz cych podczas dojrzewania erytrocytów z ich 

specjalizacj  do transportu tlenu 

0 2

 

2 p – za poprawne podanie dwóch argumentów odnosz cych si  do syntezy hemoglobiny  

lub ograniczenia w asnego metabolizmu, lub zapotrzebowania na energi  

1 p. – za poprawne podanie jednego argumentu 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Erytrocyty trac c organella komórkowe, mog  wype nia  si  ca kowicie hemoglobin , 

która wi e i transportuje tlen. 

Erytrocyty trac c organella komórkowe, np. mitochondriom, ograniczaj  w asne 

przemiany metaboliczne i zu ycie transportowanego tlenu na w asne potrzeby. 

 

Zadanie 3.  

a) 
 

Korzystanie z informacji Porównanie budowy cz steczek glikogenu i celulozy 

na podstawie ich wzorów strukturalnych 

przedstawionych na schemacie 

0 2

 

2 p. – za poprawne podanie cechy wspólnej i cechy ró ni cej cz steczki glikogenu i celulozy 

odnosz cych si  do struktury cz steczek 

1 p. – za poprawne podanie tylko jednej cechy wspólnej lub tylko cechy ró ni cej cz steczki 

glikogenu i celulozy odnosz cej si  do ich struktury 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

cecha wspólna: Monomerem buduj cym glikogen i celuloz  jest glukoza. 

cecha ró ni ca: Cz steczka glikogenu ma posta  a cucha rozga zionego, a cz steczka 

celulozy ma posta  a cucha prostego. 
 

b)  

Wiadomo ci i rozumienie Podanie przyk adu grupy organizmów, których komórki 

zawieraj  celuloz  i okre lenie roli, jak  w nich pe ni 

celuloza 

0 1

 

1 p. – za podanie w a ciwej grupy organizmów i okre lenie roli celulozy w komórkach tych 

organizmów 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Celuloza wyst puje w komórkach ro lin, lub niektórych protistów, lub sinic, lub niektórych 

glonów, gdzie buduje ciany komórkowe. 

 

Zadanie 4. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Przyporz dkowanie elementów drewna do wskazanych 

funkcji 

0 2

 

2 p. – za poprawne przyporz dkowanie wszystkich elementów drewna do obu funkcji 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie wszystkich elementów drewna do jednej funkcji 

Poprawne odpowiedzi 

funkcja przewodz ca – cewki, naczynia 

funkcja wzmacniaj ca – w ókna drzewne 

 

Zadanie 5. 
 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie przedstawionych w tek cie informacji 

dotycz cych wykorzystania bia ka GEP 

0 2

 

2 p. – za poprawne doko czenie obu zda  

1 p. – za poprawne doko czenie jednego zdania 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Dzia anie takie pozwoli na wykrycie tego bia ka w komórce lub lokalizacj  

poszukiwanego bia ka w komórce, lub wyja nienie roli bia ka w procesach biologicznych. 

Dzi ki temu b dzie mo na okre li  lokalizacj  komórek nowotworowych lub obserwowa  

rozwój komórek nowotworowych, lub obserwowa  rozwój choroby nowotworowej. 
 

Zadanie 6. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie wskazanych przemian 

metabolicznych 

0 1

1 p. – za poprawne dwa uzupe nienia we w a ciwej kolejno ci 
 

Poprawna odpowied  

uzupe nienie zda  w kolejno ci: „ni sz ”, „wy sz ” 

 

Zadanie 7 

Tworzenie informacji Wyja nienie na podstawie tekstu przyczyny utraty 

aktywno ci enzymu oksydazy polifenolowej 

w ugotowanych bulwach ziemniaka 

0 1

 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce zniszczenie struktury i utrat  aktywno ci 

enzymów 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

W trakcie gotowania ziemniaków pod wp ywem wysokiej temperatury zostaje zniszczona 

struktura III-rz dowa enzymów i trac  one aktywno , a wi c nie mog  katalizowa  reakcji 

utleniania zwi zków polifenolowych. 
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Zadanie 8. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie procesów anabolicznych w ród innych 

procesów metabolicznych 

0 1

 

1 p.  za wybór dwóch procesów 

Poprawna odpowied  

B. (chemosynteza) oraz E. (replikacja DNA) 

 

Zadanie 9. 

a) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie produktu oddychania beztlenowego – 

podanie nazwy substancji powstaj cej w opisanym 

do wiadczeniu 

0 1

 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy substancji lub wzoru chemicznego tego zwi zku 
 

Poprawna odpowied  

dwutlenek w gla lub CO2, lub tlenek w gla (IV) 

b) 
 

Tworzenie informacji Wyja nienie wyniku opisanego do wiadczenia – 

podanie nazwy procesu i okre lenie jego wp ywu   

na wynik do wiadczenia 

0 1

 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce nazw  procesu oraz jego wp yw  

na zakwaszenie rodowiska 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

W probówce B nast pi a fermentacja lub oddychanie beztlenowe, podczas którego wydzieli  

si  dwutlenek w gla, który w reakcji z wod  spowodowa  zakwaszenie rodowiska. 

 

Zadanie 10 
 

 

Tworzenie informacji 

Wyja nienie na podstawie analizy schematu znaczenia 

sprz onego transportu fosfotrioz i fosforanu dla 

efektywnego przebiegu procesu fotosyntezy 

0 2

 

2 p. – za odpowied  uwzgl dniaj c  oba kierunki transportu (transport fosfotrioz ze stromy 

chloroplastu do cytozolu i reszt fosforanowych z cytozolu do stromy chloroplastu) 

i ich znaczenie (synteza ATP) 

1 p. – za odpowied  uwzgl dniaj c  tylko kierunki transportu lub odpowied  uwzgl dniaj c  

tylko ich znaczenie dla przebiegu fotosyntezy 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Transport fosfotrioz do cytozolu powoduje sta y ubytek reszt fosforanowych (fosforanów) 

ze stromy chloroplastu, a transport reszt fosforanowych z cytoplazmy do chloroplastu  

zabezpiecza ich sta e st enie w stromie, co jest niezb dne do syntezy ATP w fazie 

zale nej od wiat a. 

Uzupe nienie ubytku reszt fosforanowych umo liwia produkcj  ATP w fazie jasnej, 

niezb dnego do przebiegu fazy ciemnej fotosyntezy (cyklu Calvina). 
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Zadanie 11. 
 

a)  

Wiadomo ci i rozumienie Podanie nazwy procesu zachodz cego w komórkach 

ro lin dostarczaj cego cz steczek ATP i NADH 

niezb dnych do asymilacji siarki 

0 1

 

1 p. – za podanie w a ciwej nazwy procesu 
 

Poprawna odpowied  

oddychanie komórkowe 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie roli NADH i NADPH jako czynników 

redukuj cych w procesie asymilacji siarki przez ro liny 

0 1

 

1 p. – za odpowied  poprawn  uwzgl dniaj c  przekazywanie elektronów 
 

Poprawna odpowied  

NADH / NADPH s  ród em elektronów (i protonów) do redukcji jonu siarczanowego SO4
2  

 

 

Zadanie 12. 
 

Tworzenie informacji Ocenienie podanych informacji dotycz cych plazmidów 

na podstawie tekstu 

0 2

 

2 p. – za poprawn  ocen  wszystkich czterech informacji 

1 p. – za poprawn  ocen  ka dych dwóch informacji 
 

Poprawne odpowiedzi 

1. – F,   2. – P,   3. – P,   4. – F 

 

Zadanie 13. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie przystosowania ro lin do ycia w ró nych 

rodowiskach na przyk adzie rozmieszczenia aparatów 

szparkowych w skórce li cia 

0 1

 

1 p. – za wszystkie cztery poprawnie uzupe nione zdania 
 

Poprawna odpowied  

1. – A,    2a – A,    2b – B,    2c – D 

 

Zadanie 14. 
 

Tworzenie informacji Sformu owanie wniosku dotycz cego zmienno ci 

badanej cechy na podstawie wyników w tabeli 

0 1

 

1 p. – za poprawnie sformu owany wniosek uogólniaj cy dane w tabeli 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

W tym zbiorze orzeszków najwi cej jest takich, które maj  d ugo  redni . 

Im wi ksza lub mniejsza jest d ugo  orzeszka tym bardziej ich liczba odbiega 

od warto ci przeci tnej.  
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Zadanie 15. 

a) 
 

Korzystanie z informacji Wskazanie schematu przedstawiaj cego cykl 

rozwojowy tasiemca uzbrojonego i uzasadnienie 

wyboru 

0 1

 

1 p. – za poprawny wybór schematu i poprawne uzasadnienie 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

schemat B – poniewa  w cyklu rozwojowym tego paso yta wyst puje dwóch ywicieli. 

 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie przyk adów paso ytów posiadaj cych 

jednego ywiciela 

0 1

 

1 p. – za poprawne podanie dwóch przyk adów paso ytów 

Poprawna odpowied  

owsik, glista ludzka 

 

Zadanie 16 

a) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Podanie nazw elementów budowy woreczka 

zal kowego ro lin okrytozal kowych wskazanych 

na schemacie 

0 1

 

1 p. – za poprawne podanie nazw dwóch elementów woreczka zal kowego 

Poprawna odpowied  

1. komórka jajowa  

2. wtórne j dro woreczka zal kowego  
 

b)  

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie procesu podwójnego zap odnienia u ro lin 

okrytozal kowych 

0 1

 

1 p. – za poprawne i pe ne wyja nienie procesu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Jedno z j der plemnikowych czy si  z komórk  jajow , natomiast drugie j dro plemnikowe 

czy si  z wtórnym j drem woreczka zal kowego. 
 

c)  

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie znaczenia podwójnego zap odnienia u ro lin 

okrytozal kowych 

0 1

 

1 p. – za poprawne podanie, co rozwija si  z obu komórek zap odnionych 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Z zap odnionej komórki jajowej powstaje zygota, z której rozwija si  zarodek.  

Z zap odnionego wtórnego j dra woreczka zal kowego powstaje triploidalne bielmo, 

czyli tkanka zapasowa. 
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Zadanie 17. 
 

Tworzenie informacji Uzasadnienie na podstawie tekstu, e uskiewnik jest 

paso ytem 

0 2

 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych argumentów 

1 p. – za podanie jednego poprawnego argumentu 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

1. uskiewnik jest paso ytem, poniewa  potrzebne do ycia substancje organiczne 

pobiera za pomoc  ssawek z korzeni drzewa, na którym yje. 

2. uskiewnik kie kuje i rozwija si  tylko w kontakcie z ywicielem. 

 

Zadanie 18. 
 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie Opisywanie budowy organizmu na okre lonym 

poziomie organizacji – okre lenie typu uk adu kr enia 

limaka przedstawionego na schemacie 

0 1

 

1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 
 

Poprawna odpowied  

odpowied  A. (otwarty) 
 

b)  

Tworzenie informacji Zinterpretowanie przedstawionych na schemacie 

informacji dotycz cych uk adu kr enia limaka – 

okre lenie kierunku przep ywu krwi i rodzaju 

wskazanych naczy  krwiono nych 

0 1

 

1 p.  za poprawne dorysowanie grotu strza ki oraz wybór w a ciwego zako czenia zdania 
 

Poprawna odpowied  
 

 
 

zako czenie zdania: B. (t tnicami) 
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Zadanie 19. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie ró nicy w procesie trawienia t uszczów 

w o dku i dwunastnicy 

0 1

 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce stopie  zemulgowania t uszczów lub zbyt 

niskie pH w o dku 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

W o dku, gdzie dzia aj  te enzymy, t uszcze s  zemulgowane w bardzo ma ym stopniu, 

co utrudnia dzia anie lipaz rozk adaj cych t uszcze. 

Dzia anie lipaz rozk adaj cych t uszcze utrudnia zbyt niskie pH w o dku. 
 

b) 
 

Tworzenie informacji Wyja nienie na podstawie tekstu zwi zku pomi dzy 

niedoborem wydzielania liny u ludzi a zapadalno ci  

na próchnic  z bów 

0 1

 

1 p. – za poprawn  odpowied  uwzgl dniaj c  zwi zek przyczynowo–skutkowy pomi dzy 

niedoborem liny a zwi kszon  zapadalno ci  na próchnic  z bów 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

U ludzi z niedoborem liny z by nie s  wystarczaj co chronione przez substancje 

bakteriobójcze i bakteriostatyczne, które hamuj  rozmna anie si  bakterii. 

U ludzi z niedoborem liny jest mniejsza ilo  substancji chroni cych szkliwo, dlatego 

atwiej rozwija si  u nich próchnica. 

 

Zadanie 20. 
 

Korzystanie z informacji Ustalenie w ród cech podanych w tabeli zbioru 

charakterystycznego dla y  i uzasadnienie wyboru 

0 1

 

1 p. – za poprawne wskazanie zbioru cech i poprawne uzasadnienie uwzgl dniaj ce dwa 

parametry 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

zbiór cech C. – poniewa  w y ach krew p ynie pod ma ym ci nieniem i z ma  pr dko ci . 

 

Zadanie 21. 

a) 
 

Tworzenie informacji Zinterpretowanie przedstawionych w tek cie informacji, 

dotycz cych powstawania odruchu warunkowego 

0 1

 

1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce wielokrotne powtarzanie czynno ci 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Jednorazowe w czenie bod ca pierwotnie oboj tnego nie doprowadzi do powstania odruchu 

warunkowego, poniewa  do jego wytworzenia konieczne jest wielokrotne powtarzanie 

dzia ania bod ca. 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie mechanizmu powstawania klasycznego 

odruchu warunkowego 

0 1
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1 p. – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce skojarzenie bod ca oboj tnego z bod cem 

bezwarunkowym i stwierdzenie, e bodziec oboj tny wyzwala reakcj  odruchow   

lub  

wyja nienie uwzgl dniaj ce powstanie odpowiedniego po czenia nerwowego 

w o rodkowym uk adzie nerwowym, które wyzwala rekcj  na bodziec pierwotnie 

oboj tny 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

W klasycznym odruchu warunkowym bodziec pierwotnie oboj tny ulega wzmocnieniu 

i staje si  bod cem wyzwalaj cym reakcj  odruchow . 

Wytworzenie klasycznego odruchu warunkowego polega na skojarzeniu bod ca 

pierwotnie oboj tnego z bod cem bezwarunkowym w wyniku wielokrotnego powtarzania 

czynno ci. 

 

Zadanie 22. 

a) 
 

Tworzenie informacji Wyja nienie na podstawie tekstu przyczyny upo ledzenia 

prawid owych funkcji komórek w organizmie cz owieka, 

po spo yciu muchomora sromotnikowego 

0 1

 

1 p.  za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce blokad  przez -amanityn  syntezy bia ek 

lub enzymów reguluj cych metabolizm komórki 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

-amanityna czy si  z polimeraz  RNA blokuj c transkrypcj  genów, a tym samym 

komórka nie mo e produkowa  bia ek (enzymów) reguluj cych jej metabolizm. 
 

b) 
 

Tworzenie informacji Wyja nienie przyczyny wyst pienia, w pierwszej 

kolejno ci, niewydolno ci w troby wskutek zatrucia   

-amanityn  

0 1

 

1 p.  za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce w trob  jako pierwszego odbiorc  

toksyn z uk adu pokarmowego 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Trucizna, razem z wch oni tym pokarmem, najpierw dostaje si  y  wrotn  do w troby 

i na komórki w troby dzia a najwi ksza jej ilo . 

W troba jest pierwszym odbiorc  toksyn z uk adu pokarmowego, a wskutek blokady 

syntezy bia ek, brak jest enzymów kontroluj cych reakcje zoboj tniania trucizny. 

 

Zadanie 23. 
 

Tworzenie informacji Okre lenie na podstawie tekstu dzia ania 

przygotowuj cego pacjenta do przeszczepu narz du 

0 1

 

1 p. – za poprawne wyja nienie okre laj ce rodzaj dzia ania, odnosz cy si  do tekstu 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Sprawdzenie za pomoc  bada  genetycznych dopasowania uk adu zgodno ci tkankowej 

HLA dawcy i biorcy. 

Podanie leków os abiaj cych uk ad odporno ciowy pacjenta, np. poprzez redukcj  

limfocytów. 
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Zadanie 24. 

a) 
 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech 

sprz onych z p ci  – okre lenie genotypów rodzicielskich 

0 1

 

1 p. – za poprawne okre lenie oraz zapisanie genotypu kury (samicy) i koguta (samca) 

Poprawna odpowied  

genotyp kury:  Z
A
W 

genotyp koguta: Z
a
Z

a
 

 

b) 
 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech  – 

okre lenie genotypów i fenotypów potomstwa 

0 1

 

1 p.  za poprawne okre lenie oraz zapisanie genotypów i okre lenie fenotypów samic 

i samców 

Poprawna odpowied  

Z
A
Z

a
 – pasiaste koguty lub pasiaste samce, lub pasiaste  

Z
a
W – czarne kury lub czarne samice, lub czarne  

 

Zadanie 25. 
 

Tworzenie informacji Rozwi zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech 

u ró nych organizmów – okre lenie genotypów 

rodzicielskich i potomstwa na podstawie tekstu 

0 1

 

1 p.  za poprawne okre lenie wszystkich genotypów rodzicielskich i genotypu potomstwa 

Poprawna odpowied  

Genotypy rodzicielskie (P): aaBB, AAbb 

Genotyp potomstwa (F1): AaBb 

 

Zadanie 26. 

a) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie podstawowych zasad dziedziczenia cech – 

okre lenie genotypów gamet rodziców i potomstwa   

w podanej krzy ówce 

0 1

 

1 p. – za poprawne wpisanie do krzy ówki wszystkich genotypów gamet i genotypów gamet 

potomstwa 

Poprawna odpowied  

Genotypy gamet rodziców: AB, ab 

Genotypy potomstwa: AABB, AaBb, AaBb, aabb 
 

b)  

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie podstawowych zasad dziedziczenia cech – 

okre lenie fenotypów potomstwa w podanej krzy ówce 

i ustalenie ich stosunku  

0 1

 

1 p.  za podanie fenotypów i ustalenie ich stosunku przy poprawnie wykonanym  

poleceniu a) 
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Poprawna odpowied  

zielone g adkie: ó te pomarszczone 3:1 

 

0 p.  za poprawne podanie fenotypów oraz poprawne ustalenie ich stosunku, ale przy b dnie 

wykonanym poleceniu a) dotycz cym krzy ówki 

 

Zadanie 27. 
 

Tworzenie informacji Podanie przyk adu praktycznego wykorzystania 

opisanej w tek cie techniki in ynierii genetycznej 

0 1

 

1 p.  za poprawnie podany przyk ad uwzgl dniaj cy uzyskanie odmian ro lin, które maj  

skrócon  faz  wegetatywn  lub mniejsz  wysoko  
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Wyniki tych bada  mog  zosta  wykorzystane do uzyskania odmian, które zakwitaj   

w m odszym wieku. 

Mo na otrzyma  ro liny, które kwitn  po osi gni ciu mniejszej wysoko ci.  

Mog  zosta  wykorzystane w celu doprowadzenia do skrócenia okresu rozwoju 

wegetatywnego ro lin i przyspieszenia przej cia do fazy generatywnej.  

 

Zadanie 28. 
 

Wiadomo ci i rozumienie Wskazanie w ród podanych technik in ynierii 

genetycznej opisu w a ciwej metody stosowanej przy 

tworzeniu GMO 

0 1

 

1 p.  za poprawny wybór opisu metody  
 

Poprawna odpowied  

opis B 

 

Zadanie 29.  

a) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie przypadku dryfu genetycznego 

na przyk adzie choroby Huntingtona opisanej w tek cie 

0 1

 

1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi  

Poprawna odpowied  

zako czenie zdania: A. (efektu za o yciela) 
 

b) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zjawiska genetycznego w opisanej 

populacji ludzkiej 

0 1

 

1 p. – za poprawn  odpowied  uwzgl dniaj c  mo liwo  przekazania potomstwu wadliwego 

genu 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Objawy choroby pojawiaj  si  najcz ciej dopiero po 40. roku ycia, wi c nosiciel mo e 

wcze niej przekaza  wadliwy gen potomstwu. 
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Zadanie 30. 

a) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Okre lenie zale no ci mi dzygatunkowej w przyk adzie 

koewolucji, przedstawionym w tek cie i na schemacie – 

rozpoznanie zale no ci i podanie jej nazwy 

0 1

 

1 p.  za rozpoznanie i podanie poprawnej nazwy przedstawionej zale no ci 
 

Poprawna odpowied  
symbioza lub mutualizm, lub protokooperacja 
 

b) 
 

Tworzenie informacji Wyja nienie wspó zale no ci gatunków w opisanym 

przyk adzie koewolucji 

0 1

 

1 p.  za poprawne wyja nienie odwo uj ce si  do zwi kszenia prawdopodobie stwa 

zapylania kwiatów lub do konieczno ci zapewnienia pokarmu dla obu p ci 
 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

Samce odwiedzaj cy, oprócz samic, t  ro lin  zwi kszaj  prawdopodobie stwo jej 

zapylenia lub kwiaty mog  by  zapylane zarówno przez samice, jak te  samce. 

Wywarzanie dwóch rodzajów kwiatów przez H. bihai zapewnia pokarm równie  samcom 

i zabezpiecza przed wygini ciem gatunek kolibra zapylaj cego te kwiaty. 

 

0 p.  za odpowied , która nie odnosi si  do korzy ci, jakie z tego uk adu symbiotycznego 

ma ro lina 

 

Zadanie 31. 
 

Tworzenie informacji 

 

Zinterpretowanie opisanej w tek cie metody 

oczyszczania wód i cieków – wskazanie wad 

fitooczyszczania 

0 2

 

2 p.  za poprawne podanie dwóch wad fitooczyszczania 

1 p.  za poprawne podanie jednej wady tej metody 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

Dzia anie tej metody ograniczone jest do p ytkich warstw gleby, dok d si gaj  korzenie. 

Istnieje potrzeba dalszego zagospodarowania masy ro lin, w której zmagazynowane s  

substancje toksyczne. 

Wolne tempo oczyszczania, zatem metoda ta nie nadaje si  do oczyszczania du ej ilo ci 

cieków. 

Zanieczyszczenia toksyczne kumuluj ce si  w ro linach mog  wchodzi  w a cuch 

spasania. 

 

Zadanie 32. 
 

Tworzenie informacji Wykazanie zale no ci pomi dzy d ugo ci  a cucha 

troficznego a stratami energii na poszczególnych jego 

ogniwach, w przedstawionych przyk adach 

0 1

 

1 p.  za poprawny wybór a cucha troficznego i uzasadnienie uwzgl dniaj ce d ugo  

a cucha i straty energii przy przej ciu z jednego ogniwa do nast pnego 
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Przyk ady poprawnej odpowiedzi 

a cuch pokarmowy A. – poniewa  sk ada si  z najwi kszej ilo ci ogniw, a przy 
przej ciu z jednego ogniwa do nast pnego cz  energii wykorzystywana jest na w asne 
potrzeby, a cz  energii ulega rozproszeniu, np. w postaci ciep a. 

a cuch pokarmowy A. – poniewa , im d u szy a cuch pokarmowy, tym wi ksza jest 

ró nica mi dzy energi  przyswojon  przez pierwsze i ostatnie ogniwo a cucha. 

 

Zadanie 33. 
 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie Scharakteryzowanie uk adu ekologicznego na podstawie 

tekstu – okre lenie czynnika rodowiska decyduj cego   

o typie ekosystemu 

0 1

 

1 p. – za podanie w a ciwego czynnika rodowiska 
 

Poprawna odpowied  

czynnik: wiat o lub energia wietlna, lub energia s oneczna 

b) 

 

Wiadomo ci i rozumienie 

 

Okre lenie na podstawie tekstu rodzaju a cucha 

troficznego wyst puj cego w ekosystemie 

heterotroficznym 

0 1

 

1 p.  za poprawne wskazanie w a ciwego rodzaju a cucha troficznego 
 

Poprawna odpowied  

B. ( a cuchy detrytusowe) 
 

c) 

Wiadomo ci i rozumienie Wyja nienie zasady funkcjonowania ekosystemu 

autotroficznego 

0 1

 

1 p.  za odpowied  poprawn  uwzgl dniaj c  obieg materii w ekosystemie 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 
W ekosystemie autotroficznym wyst puj  producenci, którzy produkuj  przy udziale wiat a 
materi  organiczn , wykorzystywan  przez konsumentów i rozk adan  przez destruentów, 
dzi ki czemu materia kr y w ekosystemie. 
 
Zadanie 34. 
 

 

Tworzenie informacji 

Wykazanie na podstawie tekstu znaczenia czynników 

rodowiska dla utrzymania bioró norodno ci 

gatunkowej 

0 2

 

2 p.  za dwa poprawne argumenty uwzgl dniaj ce zwi zek glonów tworz cych ki 
podwodne z ró norodno ci  ryb 

1 p. – za jeden poprawny argument 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi 

G stwiny tych glonów s  rodowiskiem ycia wielu gatunków ryb i s  dla nich 
schronieniem. 

G stwiny glonów s  dla ryb miejscem tar a. 

Glony s  pokarmem dla ryb ro lino ernych. 
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