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Szanowni Pa stwo, 

Nauczyciele oceniaj cy prace maturalne z biologii 
 

Prezentowane ni ej zasady oceniania zosta y opracowane w zespole krajowym biologów  

i b d  stosowane w czasie oceniania prac egzaminacyjnych z matury majowej w 2005 r.  

Ponadto zgodnie z zapisem w przedmiotowym Informatorze maturalnym od 2005 roku 

ocenianiu podlegaj  tylko te fragmenty pracy, które dotycz  polecenia. Komentarze, nawet 

poprawne, wykraczaj ce poza zakres polecenia nie podlegaj  ocenie. Ocenie równie  nie podlegaj  

zapisy w brudnopisie. 

Prosimy o dok adne stosowanie wyszczególnionych zasad w czasie oceniania prac 

uczniowskich z próbnej matury. 

Przypominamy, e w przypadku wyst pienia trudno ci w ocenianiu istnieje mo liwo  

konsultacji telefonicznej (071/7851861) lub elektronicznej (biologia@oke.wroc.pl) w dniach 9 – 20 

grudnia 2004 r. (bez sobót i niedziel), w godz. 8
00

 – 16
00

. 

Zach camy do przeprowadzenia w szkole analizy wyników egzaminu próbnego z biologii  

z wykorzystaniem aplikacji w programie Excel, umieszczonej na stronie internetowej OKE 

www.oke.wroc.pl  

 

 

ZASADY OCENIANIA 

• Za rozwi zanie zada  z arkusza I mo na uzyska  maksymalnie 50 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 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 zupe nym braku zrozumienia omawianego 

zagadnienia i zaprzeczaj  udzielonej wcze niej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y 

oceni  na zero punktów. 

 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I 
 

Tekst w nawiasach (ale nie liczb  punktów) nale y traktowa  jako sformu owania alternatywne. 
Nr 

zad. 

Oczekiwana odpowied  i sposób jej oceny Maks.

punk. 

1.  Za ka de dwie poprawnie podane nazwy ko ci – po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : obojczyk, opatka, ko  ramieniowa (rami ), ko ci nadgarstka 

(nadgarstek) (2 pkt.). 

2 

2.  Za poprawn  nazw  ka dego z procesów – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

- I: oddychanie beztlenowe (beztlenowe, fermentacja mlekowa) (1 pkt), 

- II: oddychanie tlenowe (tlenowe, utlenianie glukozy w warunkach tlenowych) 1 pkt). 

2 

3.  Za poprawne okre lenie warunków nagromadzenia kwasu mlekowego w mi niach – 

1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: w warunkach niedosytu tlenu w mi niach (niedostatecznego 

zaopatrzenia mi ni w tlen) (1 pkt). 

1 
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4.  Za ka de dwie poprawnie podane i wpisane we w a ciwym miejscu nazwy odcinków 

przewodu pokarmowego – po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : jama g bowa, dwunastnica (jelito cienkie), jelito cienkie, o dek 

(2 pkt.). 

2 

5.  Za ka d  z dwóch trafnie okre lonych cech budowy kosmków jelitowych – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

- cienki nab onek (nab onek dobrze przepuszczalny) (1 pkt), 

- obecno  naczy  krwiono nych i limfatycznych (silne ukrwienie) (1 pkt). 

2 

6.  Za prawid owe umiejscowienie w schemacie 4 rodzajów proteaz – 1 pkt. 

Przyk ad schematu: 

                            endopeptydazy 

proteazy              egzopeptydazy           karboksypeptydazy               (1 pkt) 

                                                               aminopeptydazy 

 

1 

7.  Za trafny wybór ka dej z dwóch odpowiedzi – po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: A (1 pkt), D (1 pkt). 

2 

8.  Za poprawne okre lenie ka dego z dwóch miejsc wymiany gazowej – po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : 

- prostok t z lewej strony schematu – p cherzyki p ucne (p uca, p uco) (1 pkt), 

- prostok t z prawej strony schematu – komórki (tkanki, narz dy) (1 pkt). 

2 

9.  Za poprawne okre lenie wyniku porównania oraz podanie prawid owych warto ci 

obj to ci powietrza wymienianych w spoczynku i w czasie du ego wysi ku – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- obj to  powietrza wymienianego w spoczynku - 500 ml – (1 pkt) jest mniejsza od 

obj to ci wymienianej w czasie du ego wysi ku - 4000 ml – (1 pkt), 

- obj to  powietrza wymienianego w czasie du ego wysi ku - 4000 ml – (1 pkt) jest 

o miokrotnie wi ksza od obj to ci wymienianej w spoczynku - 500 ml – (1 pkt). 

2 

10.  Za ka de dwa (z czterech) poprawnie podane elementy odpowiedzi – po 1 pkt. 

Elementy poprawnej odpowiedzi: najwi cej jest czerwonych krwinek (erytrocytów), 

najmniej – bia ych krwinek (leukocytów), czerwone krwinki transportuj  tlen, bia e 

krwinki pe ni  rol  obronn  w organizmie (fagocytuj  cia a obce, wytwarzaj  

przeciwcia a) (2 pkt.). 

2 

11.  Za trafne wskazanie rodzaju odporno ci – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi:  

- szczepionki (szczepienia) stosuje si  w celu wzmocnienia odporno ci swoistej (1 pkt), 

- szczepionki podnosz  swoist  odporno  organizmu (1 pkt). 

1 

12.  Za prawid owe wymienienie ka dych dwóch (z czterech) usuwanych sk adników osocza – 

po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : nadmiar soli, nadmiar wody, mocznik, substancje zb dne (2 pkt.). 

2 

13.  Za prawid owe okre lenie przystosowania do ostrego widzenia zwi zanego ze zdolno ci  

oka do zmiany krzywizny soczewki – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

- mo liwo  zmiany krzywizny soczewki dostosowuje oko do ostrego (dobrego) widzenia 

(w domy le przedmiotów, punktów) z ró nej odleg o ci (1 pkt), 

- dzi ki zmianie krzywizny soczewki mo emy dobrze (ostro) widzie  przedmioty 

(punkty) z bliska, jak i z daleka (1 pkt). 

1 

14.  Za ka de dwie (z czterech) poprawnie okre lone cechy wpisane do tabeli – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: sposób przekazywania sygna ów, szybko  wywo ywania reakcji 

(szybko  reakcji na bod ce), d ugo  (czas) trwania pobudzenia (efektu dzia ania), efekt 

pobudzenia (rodzaj reakcji, miejsce dzia ania, rola uk adów) (2 pkt.) 

 

 

2 
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15.  Za ka dy z dwóch trafnych argumentów – po 1 pkt. 

Przyk ady argumentów: 

- na tak: plastry s  niebolesne (1 pkt), stosowanie plastrów jest mniej kosztowne (1 pkt),  

zmniejsza si  w ten sposób ryzyko uszkodzenia w troby (1 pkt), 

- na nie: nak ucia naskórka mikroigie kami mog  prowadzi  do infekcji (1 pkt), plastry 

mog  wywo ywa  uczulenia (1 pkt). 

2 

16.  - Za opisanie osi i narysowanie wykresu – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

- opisanie i wyskalowanie osi X – wiek /miesi ce/, osi Y – wysoko  cia a /cm/ (1 pkt), 

- poprawne naniesienie danych i narysowanie wykresu (poni ej przyk ad) – 1 pkt. 

 
 

2 

17.  Za ka d  z dwóch trafnie okre lonych tendencji zmian tempa zwi kszania si  wysoko ci 

cia a dziecka – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi:  

- tempo zwi kszania si  wysoko ci cia a dziecka nie jest równomierne (jest zró nicowane 

w zale no ci od wieku) (1 pkt), 

- tempo zwi kszania si  wysoko ci cia a dziecka jest szybsze w pierwszym ni  w drugim 

roku ycia (1 pkt), 

- najwi ksze tempo zwi kszania si  wysoko ci cia a dziecka ma miejsce w pierwszych 

sze ciu miesi cach ycia (1 pkt). 

2 

18.  Za prawid owe okre lenie rodzajów produktów u atwiaj cych zaopatrzenie 

w aminokwasy egzogenne – 2 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- z produktów zwierz cych - wo owina (1 pkt), 

- z produktów ro linnych – soja (1 pkt). 

2 

19.  Za ka de z dwóch trafnie wskazanych sformu owa  (wynikaj cych z analizy i interpreta-

cji wykresu oraz stanowi cych zasady racjonalnego od ywiania si  cz owieka) – po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: A (1 pkt), C (1 pkt). 

2 

20.  Za ka de dwa (z czterech) poprawnie ocenione sformu owania – po 1 pkt. 

Poprawne odpowiedzi: 1, 2, 4 – P; 3 – F (2 pkt.) 

2 

21.  Za uwzgl dnienie w wyja nieniu powi zania podatno ci na stres z psychik  cz owieka 

i poziomu kortyzolu z obni eniem odporno ci organizmu – po 1 pkt. 

2 
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Przyk ady odpowiedzi: 

- uzasadniony jest pogl d, e psychika cz owieka ma wp yw na odporno  organizmu, 

gdy  na przyk ad organizm cz owieka bardziej podatnego na stres (stres jest zjawiskiem 

psychicznym) wytwarza wi cej kortyzolu (1 pkt), a wydzielany kortyzol obni a 

odporno  organizmu (hamuje produkcj  limfocytów) (1 pkt), 

- cz owiek o silnej osobowo ci (du ej odporno ci psychicznej) lepiej sobie radzi ze 

stresem i jego organizm wytwarza ma o kortyzolu (1 pkt), przez co w niewielkim stopniu 

zaznacza si  wp yw na odporno  organizmu (1 pkt). 

22.  Za poprawnie ustalon  kolejno  przemian – 1 pkt. 

Poprawna odpowied : D, B, A, C (1 pkt). 

1 

23.  Za poprawne wype nienie ka dych dwóch (z czterech) rubryk tabeli – po 1 pkt. 

Poprawna odpowied : wiersz 1. – AGU, UCA; wiersz 2. – GAC, GAC (2 pkt.). 

2 

24.  Za ka dy z dwóch poprawnych przyk adów chorób – po 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- choroba uwarunkowana mutacj  chromosomow : zespó  Downa (zespó  Turnera itd.) 

(1 pkt), 

- choroba uwarunkowana mutacj  genow : hemofilia (anemia sierpowata itd.) (1 pkt). 

2 

25.  Za poprawne wskazanie wyniku bada  i uzasadnienie odpowiedzi – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: wynik B (1 pkt), poniewa  fragmenty DNA tego m czyzny 

i dziecka wykazuj  podobie stwo (zawieraj  podobne pr ki, s  w po owie podobne) 

(1 pkt). 

2 

26.  Za wskazanie wykresu A i poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce sta ocieplno  – 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: dla gatunku ludzkiego charakterystyczny jest wykres A, poniewa  

cz owiek jest organizmem sta ocieplnym (temperatura jego cia a nie zmienia si  ze 

wzrostem temperatury otoczenia) (1 pkt). 

1 

27.  Za poprawny i prawdopodobny przyk ad a cucha pokarmowego – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi: 

- glony             limaki               karpie              cz owiek (1 pkt), 

- li cie ziemniaka                stonka                 kura                cz owiek (1 pkt). 

1 

28.  Za ka de dwa (z czterech) poprawne doko czenia sformu owa  – po 1 pkt. 

Przyk ad odpowiedzi: 

A. ... samoregulacji (samooczyszczania, neutralizacji tych zanieczyszcze ), B. ... liczby 

drzew posadzonych, C. ... liczby narodzonych zwierz t (przyrostu naturalnego), D. ... 

wykorzystania zasobów odnawialnych (alternatywnych róde  energii, wykorzystania 

wody i wiatru, wykorzystania energii s onecznej, energii j drowej (2 pkt.). 

2 

29.  Za trafne do opisu sformu owanie celu badania – 1 pkt. 

Przyk ady odpowiedzi (cel badania): 

- wp yw detergentu (ró nego st enia detergentu lub p ynu do mycia naczy ) na rozwój 

rz sy wodnej (ro lin wodnych) (1 pkt), 

- jaka ilo  detergentu zahamuje rozwój rz sy (1 pkt). 

1 
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