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ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

POZIOM ROZSZERZONY 
Zasady oceniania 

Za rozwi zanie zada  z arkusza dla poziomu rozszerzonego mo na uzyska  maksymalnie 60 punktów. 

Model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, ale 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 zamkni te, w których udzielono wi cej odpowiedzi ni  wynika to z polecenia nale y przyzna  zero punktów. 

Za zadania otwarte, za które mo na przyzna  tylko jeden punkt, przyznaje si  punkt wy cznie za odpowied  w pe ni poprawn . 

Za zadania otwarte, za które mo na przyzna  wi cej ni  jeden punkt, przyznaje si  tyle punktów, ile prawid owych elementów odpowiedzi, zgodnie 

z wyszczególnieniem w modelu, przedstawi  zdaj 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 podane w odpowiedzi informacje wiadcz  o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi lub 

zawieraj  b d merytoryczny, odpowied  tak  nale y oceni  na zero punktów. 

Uwagi do zapisu modelu: 

Odpowiedzi alternatywne (tylko jedna z nich podlega ocenie) oddzielone s  od siebie uko nikami (/), np.: ruch ko czyn / ruch i w ocenie s  równowa ne. 

Sformu owanie zapisane w nawiasach nie jest wymagane w odpowiedzi. Jego umieszczenie w odpowiedzi nie ma wp ywu na ocen . 
 

Numer 

zadania 
Oczekiwana odpowied  i sposób jej oceny 

Maksymalna 

punktacja 

za zadanie 

Uwagi 

1.  a) Za poprawne podanie ró nicy w budowie zewn trznej i wewn trznej powierzchni b ony – 1 pkt.

Przyk ady odpowiedzi:  

(na zewn trznej powierzchni b ony) wyst puj  / s  obecne a cuchy oligosacharydowe / 

cukrowe (których brak na powierzchni wewn trznej) (1 pkt), 

na wewn trznej powierzchni b ony brak a cuchów oligosacharydowych / cukrowych, które 

wyst puj  na powierzchni zewn trznej (1 pkt). 

b) Za poprawne przedstawienie sposobu rozmieszczenia bia ek wzgl dem podwójnej warstwy 

lipidów – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi:  

bia ko mo e by  ca kowicie zanurzone w podwójnej warstwie lipidów (1 pkt), 

bia ko mo e by  zwi zane tylko z jedn  warstw  lipidow  / wyra nie wystawa  ponad jej 

powierzchni  /wyst powa  na jej powierzchni (1 pkt), 

bia ko mo e tkwi  w ca ej podwójnej warstwie lipidów i wystawa  po obu jej stronach (1 pkt). 

2 

Nie uznaje si  

odpowiedzi: bia ko 

powierzchniowe 

i integralne, 

poniewa  jest to 

nazwa rodzaju 

bia ek, a nie sposób 

rozmieszczenia. 

Je eli porównanie 

zaczyna si  od 

powierzchni 

wewn trznej, to 

musi by  te  pe ny 

opis powierzchni 

zewn trznej. 
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2.  Za zaznaczenie sformu owania C – 1 pkt. 1  

3.  Za prawid owe okre lenie st enia jonów potasu i charakteru reszt aminokwasowych po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

a) (st enie) 100 ( M/dm
3
) (1 pkt), 

b) (reszty aminokwasowe w kana ach jonowych dla potasu s  na adowane) ujemnie (1 pkt). 

2 

 

4.  Za poprawne podanie ró nicy – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

transport aktywny (substancji) wymaga nak adu energii, (a transport bierny nie), 

transport aktywny (substancji) mo e odbywa  si  wbrew gradientowi st e  (tej substancji) / 

z miejsc o st eniu ni szym do miejsc o st eniu wy szym, (a transport bierny odbywa si  

zgodnie z gradientem st e  / z miejsc o st eniu wy szym do miejsc o st eniu ni szym). 

1 

Je eli porównanie 

zaczyna si  od 

transportu biernego, 

to musi by  te  

pe ny opis 

transportu 

czynnego. 

5.  Za prawid owe podanie numerów zda  zawieraj cych fakty i zawieraj cych opinie po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: 

a) fakty: zdania – 1, 3 (1 pkt), 

b) opinie: zdania – 2, 5 (1 pkt). 

2 

 

6.  Za trafnie do tekstu sformu owan  prawid owo  i poprawne wyja nienie po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

Prawid owo : mitochondria skupiaj  si  / wyst puj : 

w miejscach/obszarach komórki, w których jest zapotrzebowanie na energi  (1 pkt), 

(w pobli u miejsc / organelli), gdzie odbywa si  ruch (1 pkt), 

w aktywnych (ruchowo / metabolicznie) miejscach/ obszarach komórki (1 pkt), 

rozmieszczenie mitochondriów w komórce ma zwi zek z zapotrzebowaniem (okre lonych 

struktur /procesów) na energi  (1 pkt), 

Wyja nienie: (rozmieszczenie mitochondriów ma zwi zek z tym, e)  

s  one centrami energetycznymi komórki / organellami, w których produkowane s  zwi zki 

wysokoenergetyczne (niezb dne do okre lonych procesów, wykonania okre lonej pracy) 

(1 pkt), 

energia zgromadzona w wytworzonym ATP jest potrzebna, np. do wykonania ruchu / przebiegu 

procesów (1 pkt), 

umo liwia to (szybsze) dostarczenie energii tam (do miejsc/ organelli/ procesów), gdzie jest 

potrzebna / gdzie odbywa si  ruch (1 pkt). 

2 

 

7.  Za prawid owy wybór ka dego z dwóch sformu owa  po 1 pkt.  

Za zaznaczenie: B (1 pkt), D (1 pkt). 
2 
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8.  Za prawid owe podanie warto ci KM – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : KM – (oko o) 1,5 (µM /dm
3
). 

1 
 

9.  Za poprawnie okre lone pH pod o a – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : uznaje si  ka dy przedzia  warto ci w zakresie pH od powy ej 9,0 do 9,6 / 

9,0 <  zakres pH   < 9,6. 

1 

 

10.  Za poprawne wype nienie ka dego z dwóch wierszy tabeli po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

A – w o nik / w o niki: pobieranie wody / zwi kszenie powierzchni ch onnej korzenia / 

powierzchni pobierania wody (i soli mineralnych) z gleby / pod o a/otoczenia (1 pkt), 

B – komórki szparkowe / aparat szparkowy: regulacja transpiracji / zapobieganie nadmiernej 

utracie wody (przez wyparowywanie) / umo liwienie wydalania pary wodnej / wyparowywania 

wody / regulacja uwodnienia komórek li cia (1 pkt). 

2 

Nie uznaje si  

w B odpowiedzi 

szparka. 

11.  Za przedstawienie trafnej propozycji próby kontrolnej i podanie celu jej wprowadzania po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

 

a) próba kontrolna: 

rysunek: naczynie z wod  i umieszczon  w niej ro lin  tak , jaka jest na 

      schemacie do czonym do zadania (1 pkt), 

opis: umieszczenie w naczyniu z wod  (bez auksyn) takiego samego p du /  

      p dów ro liny, jak w roztworze auksyn (1 pkt). 

b) cel wprowadzenia próby kontrolnej: 

(próba kontrolna) umo liwia prawid ow  interpretacj  wyników do wiadczenia (1 pkt), 

(odniesienie wyników próby do wiadczalnej do próby kontrolnej) pozwala na wnioskowanie  

o wp ywie zastosowanego czynnika do wiadczalnego / auksyn na ukorzenianie /rozwój/wzrost 

ro liny (1 pkt),  

umo liwia porównanie zachowania si  ro liny w obu roztworach / okre lenie wp ywu 

hormonów / auksyn na ukorzenienie/rozwój / wzrost ro lin (1 pkt). 

2 

 

12.  Za sformu owanie trafnego do do wiadczenia problemu badawczego i wniosku po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

a) problem badawczy:  

wp yw po o enia p dów / p du ro liny / trzykrotki na kierunek ich / jego wzrostu (1 pkt), 

czy po o enie p dów / orientacja ro liny (wzgl dem pod o a, wzgl dem kierunku si y 

grawitacji) ma wp yw na kierunek wzrostu p dów? (1 pkt), 

 

2 
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b) wniosek:  

kierunek wzrostu p dów trzykrotki nie zale y od ich po o enia / niezale nie od po o enia 

p dy trzykrotki rosn  w jednym / tym samym kierunku/rosn  przeciwnie do kierunku si y 

ci enia (1 pkt), 

p dy trzykrotki wykazuj  geotropizm ujemny (1 pkt). 

13.  Za w a ciw  ocen  s uszno ci ka dego z dwóch stwierdze  wraz z uzasadnieniem po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

I. stwierdzenie: fa sz / jest nieprawdziwe, poniewa : 

ozi bienie p czka pobudza jego rozwój, a nie przerywa stanu u pienia (pozosta ych) p czków 

nieozi bionych (1 pkt), 

rozwój p czków jest stymulowany przez wcze niejsze ich ozi bienie, a nie oddzia ywanie 

innych p czków (1 pkt), 

ka dy p czek reaguje indywidualnie na ozi bienie / ozi bienie kilku p czków nie powoduje 

rozwini cia p czków nieozi bionych / rozwija y si  tylko p czki ozi bione, nieozi bione 

pozosta y u pione (1 pkt). 

II. stwierdzenie: prawda / jest prawdziwe, gdy  klimat tropikalny charakteryzuje si  temperatur  

wy sz  od niezb dnej do ozi bienia p czków przed zakwitni ciem / w klimacie tropikalnym nie 

wyst puj  temperatury 0 – 10 
o
C / aby zosta  wytworzony kwiat p czek musi by  ozi biony / do 

wytworzenia kwiatów jest potrzebne obni enie temperatury (1 pkt). 

2 

Nie uznaje si  

odpowiedzi, 

w których nie 

ma przy 

stwierdzeniu I. 

i II. okre lenia 

czy jest ono 

prawdziwe, czy 

fa szywe. 

 

14.  Za zaznaczenie schematu D – 1 pkt. 1  

15.  Za poprawnie podane nazwy gruczo u i wspó zale no ci mi dzy podwzgórzem i przysadk  

mózgow  po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: 

a) przysadka mózgowa /tylny p at przysadki mózgowej (1 pkt), 

b) sprz enie zwrotne (ujemne) (1 pkt). 

2 

 

16.  Za zaznaczenie sformu owania C – 1 pkt. 1  

17.  Za podanie w a ciwej nazwy produktu ko cowego oddychania beztlenowego i opisanie sytuacji, 

w której zachodzi ten rodzaj oddychania po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

a) kwas mlekowy / mleczan (1 pkt), 

b) (do niedotlenienia komórek mi niowych / oddychania beztlenowego) dochodzi w czasie 

wyt onej pracy mi ni / du ego / nadmiernego / zbyt du ego / du ego wysi ku fizycznego  

(bez uprzedniego treningu / rozgrzewki) (1 pkt). 

2 

 

18.  Za zaznaczenie sformu owania A – 1 pkt. 1  
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19.  Za prawid owe opisanie dzia ania lipazy trzustkowej i podanie nazw wszystkich produktów 

trawienia t uszczów po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

a)  

lipaza trzustkowa hydrolizuje/rozrywa/niszczy / (kolejne) wi zania (estrowe) mi dzy glicerolem 

i kwasami t uszczowymi / resztami kwasów t uszczowych (1 pkt), 

stopniowo rozk ada t uszcze na glicerol i kwasy t uszczowe / odrywa/ od cza od glicerolu 

reszty kwasów t uszczowych (1 pkt). 

b) diglicerydy (dwuglicerydy), monoglicerydy, glicerol, kwasy tluszczowe (1 pkt). 

2 

 

20.  Za prawid owy wybór ka dego z dwóch sformu owa  – po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: A (1 pkt), E (1 pkt). 
2 

 

21.  Za ka dy z dwóch trafnie sformu owanych wniosków po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

wysi ek fizyczny prowadzi do wzrostu wska nika przep ywu krwi / ukrwienia 

(w wymienionych strukturach) (1 pkt), 

wska nik wzrostu przep ywu krwi / wzrost przep ywu krwi zale y od rodzaju struktury / 

aktywno ci struktury / jest ró ny dla ró nych struktur (1 pkt), 

wi kszy wzrost przep ywu krwi / ukrwienia ma miejsce w strukturach aktywnych (w czasie 

wysi ku fizycznego) / zu ywaj cych du o energii / mniejszy wzrost przep ywu krwi ma miejsce 

w strukturach ma o aktywnych (w czasie wysi ku fizycznego), zu ywaj cych ma o energii 

(1 pkt), 

wi kszy wzrost przep ywu krwi / ukrwienia ma miejsce w strukturach aktywnych / 

zu ywaj cych du o energii, np. mi niach szkieletowych / mniejszy wzrost przep ywu krwi / 

ukrwienia ma miejsce w strukturach ma o aktywnych / zu ywaj cych ma o energii, np. uk adzie 

pokarmowym (1 pkt), 

 

najwi kszy wzrost przep ywu krwi (w ród wszystkich struktur) wyst puje w mi niach 

szkieletowych / najmniejszy wzrost przep ywu krwi (w ród wszystkich struktur) wyst puje 

w przewodzie pokarmowym (1 pkt). 

2 

 

22.  Za podanie w a ciwego czynnika i poprawne wyja nienie po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

Czynnik: zasolenie wody (1 pkt). 

Wyja nienie (przyk ady):  

wy sze st enie roztworu w rodowisku zewn trznym / hipertoniczno  roztworu zewn trznego 

2 
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powoduje osmotyczne przenikanie / wyp ywanie wody z organizmu (do jego otoczenia) (1 pkt), 

organizm traci wod , poniewa  przep ywa ona z roztworu o st eniu ni szym do roztworu 

o st eniu wy szym (1 pkt), 

p yny ustrojowe zwierz t morskich s  hipotoniczne wzgl dem wody morskiej, dlatego woda 

osmotycznie z nich wyp ywa (1 pkt). 

23.  Za poprawne wyja nienie przyczyny podobie stwa kszta tu cia a ryb i ptaków – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi:  

(wynika) z konieczno ci pokonywania / zmniejszania oporu wody i powietrza / oporu o rodka, 

w którym poruszaj  si  / yj  te organizmy, 

(op ywowy kszta t cia a) jest przystosowaniem do pokonywania / zmniejszania oporu wody 

i powietrza / oporu o rodka, (w którym porusza si  zwierz ). 

1 

 

24.  Za podanie poprawnych nazw dwóch uk adów – 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: 

uk ad krwiono ny i wydalniczy / moczowy.  

1 

 

25.  Za poprawnie okre lone podobie stwo i ró nic  po 1 pkt. 

a) Podobie stwo: nast puje wzrost / ro nie pobór tlenu przez p uca i skór  (1 pkt). 

b) Ró nica: 

pobór tlenu przez skór  prawie si  nie zmienia / jest ustabilizowany, przez p uca maleje / 

spada / zmienia si  (1 pkt), 

udzia  p uc w poborze tlenu jest wi kszy ni  udzia  skóry (1 pkt). 

2 

 

26.  Za poprawne wyja nienie do ka dego z podpunktów (a i b) po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

a) (przedstawiony sposób pozbycia si  rozgwiazd) nie jest skuteczny, gdy  prowadzi 

do rozmno enia si  rozgwiazd (1 pkt), 

b) (organizmy potomne rozgwiazdy) maj  tak  sam  informacj  genetyczn  jak organizm 

rodzicielski, poniewa  powstaj  w wyniku rozmna ania bezp ciowego / poniewa  rozmna anie 

bezp ciowe / przez regeneracj  nie ró nicuje organizmów / poniewa  s  klonami (1 pkt). 

2 

 

27.  Za poprawne wpisanie ka dych dwóch z czterech nazw kwasów nukleinowych po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: 

1 – DNA, 2 – RNA / premRNA / hnRNA, 3 – mRNA, 4 – tRNA (2 pkt).  

2 

 

28.  Za poprawne zapisanie genotypów rodziców i dziecka po 1 pkt. 
Przyk ady odpowiedzi: 
a) genotypy rodziców: Aa, Aa /obydwoje rodzice maj  genotyp: Aa (1 pkt), 
b) genotypy dziecka: AA, Aa (1 pkt). 

2 
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29.  Za poprawne zapisanie genotypów krzy owanych osobników i podanie koloru oczu potomstwa 

po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

a) genotypy: samica X
a
 X

a
, samiec X

A
 Y / X

A
 Y

o
 / X

A
 Y

-
 (1 pkt), 

b) kolor oczu: samice – kolor czerwony, samce – kolor bia y (1 pkt). 

2 

Nie uznaje si  

innych oznacze  

literowych. 

30.  Za zaznaczenie odpowiedzi C – 1 pkt. 1  

31.  Za poprawnie podany mutagenny efekt letalny promieniowania jonizuj cego – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

Mutagenny efekt letalny b dzie s abszy w powietrzu o ni szej zawarto ci tlenu od normalnej. 

1 

 

32.  Za podanie nazwy w a ciwego organu (w którym jest wi cej bia ek wi cych kadm) i trafnego 

argumentu po 1 pkt. 

a) Poprawna odpowied : korze  (1 pkt). 

b) Przyk ad argumentu: 

Kapusta transgeniczna gromadzi mniej kadmu w p dzie nadziemnym, który jest cz ci  jadaln  

(1 pkt). 

2 

 

33.  Za zaznaczenie odpowiedzi A – 1 pkt. 1  

34.  Za podanie trafnej do rysunków nazwy doboru naturalnego – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : dobór kierunkowy / kierunkowy. 
1 

 

35.  Za poprawny, prawdopodobny przyk ad a cucha pokarmowego – 1 pkt. 

Ka dy podany przyk ad a cucha pokarmowego musi by  zgodny ze schematem: ro lina – 

ro lino erca – drapie ca – cz owiek lub martwa materia organiczna – konsument I rz. – konsument 

II rz. – cz owiek. 

Przyk ady odpowiedzi: 

ziemniak – stonka (ziemniaczana) – ba ant – cz owiek, 

martwa materia organiczna – d d ownica – kura – cz owiek. 

1 

 

36.  Za poprawne podanie nast pstwa dla populacji norników wynikaj ce z pojawienia si  sowy 

nie nej – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi populacji norników / spe ni rol  regulatora liczebno ci 

populacji norników / mo e zmniejszy  liczebno  populacji norników. 

1 

 

37.  Za podanie nazwy w a ciwej trawy i poprawne uzasadnienie – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

Najsilniejszym konkurentem okaza  si  /jest rajgras / trawa z rodzaju rajgras, poniewa  rajgras 

na glebie o redniej wilgotno ci (optymalnej) zahamowa  rozwój innych traw, (które na takiej 

1 
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glebie rozwijaj  si  najlepiej), 

ka da z traw wysiana pojedynczo najlepiej ro nie na glebie rednio wilgotnej, kiedy s  wysiane 

razem / konkuruj  ze sob  (w tych warunkach) najlepiej na tej glebie rozwija si  rajgras, 

rajgras wyeliminowa /wypar  pozosta e trawy/ stok os  i wyczy ca z pod o a o redniej 

wilgotno ci / optymalnego dla wszystkich badanych traw. 

38.  Za zaznaczenie sformu owania B – 1 pkt. 1  

39.  Za trafny argument odniesiony do ochrony rodowiska – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

nie b d  wprowadzane do rodowiska chemiczne rodki ochrony bawe ny przed 

szkodnikami/ rodki owadobójcze, 

b dzie mniejsze zanieczyszczenie rodowiska rodkami owadobójczymi/ chemicznymi/ 

insektycydami, 

nie b d  zatruwane  rodkami owadobójczymi inne owady/owady po yteczne wyst puj ce na 

obszarze uprawy bawe ny. 

1 

Nie uznaje si  

odpowiedzi: 

herbicydy. 

 


