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Egzamin maturalny z biologii 

Arkusz II 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II. 

Zasady oceniania 

Za rozwi zanie zada  z arkusza I mo na uzyska  maksymalnie 60 punktów. 

Model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, a 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 kluczu) 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 (równie  dodatkowe, które nie wynikaj  

z polecenia w zadaniu) wiadcz  o zupe nym braku zrozumienia omawianego zagadnienia 

i zaprzeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y oceni  na zero 

punktów. 

 

 

Nr 

Zadania 

Oczekiwana odpowied  Maksymalna 

Punktacja 

26 Zwi zek A –  umo liwia proces fotosyntezy (1 pkt);                   

zwi zek B -  umo liwia transport tlenu we krwi (1 pkt). 

2 

27 a) ywa – kolenchyma; martwa – sklerenchyma (1 pkt); 

b) np. ciana komórkowa komórek sklerenchymy zawiera 

lignin , natomiast ciana komórkowa komórek kolenchymy 

nie zawiera ligniny(1 pkt);         

c) np. wzmacniaj  odyg  (1 pkt). 

3 

28 Np. bardziej sp aszczona klatka piersiowa (1 pkt); inne (esowate) 

wygi cie kr gos upa (1 pkt); mniejsze opatki (1 pkt). 

3 

29 Najkrótsze jelito w stosunku do d ugo ci cia a maj  zwierz ta 

pobieraj ce pokarm atwy do trawienia (pokarm pochodzenia 

zwierz cego), natomiast najd u sze maj  zwierz ta pobieraj ce 

pokarm trudny do trawienia (pokarm pochodzenia ro linnego). 

1 

30 P draki maj  aparat g bowy typu gryz cego, który umo liwia im 

odgryzanie fragmentów podziemnych cz ci ro lin (1 pkt). 

1 

31 a) np. obr czkowanie nie ma wp ywu na transport wody i soli 

mineralnych w tym p dzie (1 pkt); 

b) np. w tym miejscu p du transport asymilatów nie b dzie 

zachodzi  (1 pkt). 

2 

32 a) peptydazy katalizuj  rozk ad wi za  peptydowych ( acz cych 

aminokwasy w peptydzie) (1 pkt);  

b) egzopeptydaza rozk ada wi zanie X (1 pkt). 

2 

33 Poniewa  marchew zawiera stosunkowo du o prowitaminy A 

 (beta-karotenu), a wytworzona z niej witamina A warunkuje proces 

prawid owego widzenia. 

1 

34 Wzrost (rozwój, wzrost i rozwój). 1 
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35 H2O (1 pkt);  C2H5OH (etanol) (1 pkt) ,  CO2  (1 pkt). 3 

36 Oddychania 1 

37 a) I (1 pkt); 

b) np. na nasiona ro lin grupy II dzia aj  substancje zawarte w 

li ciach s onecznika hamuj c ich kie kowanie (1 pkt);  

c) np. mo na je wykorzysta  do ochrony przed chwastami upraw na 

polach i w ogrodach sadz c s oneczniki mi dzy ro linami 

uprawnymi (1 pkt). 

3 

38 Potencja  wody w komórce A wynosi ( - 900 kPa) (1 pkt), a w 

komórce B wynosi ( - 1100 kPa) (1 pkt). Woda przenika z komórki A 

do B (1 pkt) 

3 

39 1 – spadek (1 pkt); 2 – wzrost (1 pkt); 3 – wzrost (1 pkt) 3 

40 a) Zwierz ta, u których w procesie rozmna ania wyst puje 

zap odnienie zewn trzne (karp) sk adaj  znacznie wi ksz  

liczb  jaj ni  zwierz ta, u których wyst puje zap odnienie 

wewn trzne (gady i ptaki) (1 pkt); 

b) zwierz ta, u których wyst puje efektywniejsza ochrona 

zarodków (gady i ptaki) – (b ony p odowe, os onki 

pergaminowe, os onki wapienne), sk adaj  mniejsz  liczb  jaj 

ni  zwierz ta, u których brak tych struktur (1 pkt);  

c) zwierz ta, które opiekuj  si  swoimi jajami i potomstwem 

(ptaki) sk adaj  najmniejsz  liczb  jaj (1 pkt). 

3 

41 a) y a macicy (1 pkt); b) t tnica macicy (1 pkt); c) t tnica macicy     

(1 pkt) 

3 

42 a) wi ksza ilo  potasu w glebie zwi ksza intensywno  

transpiracji (warunkuje wi ksz  jego zawarto  w komórkach 

przyszparkowych,  wzrost ich uwodnienia i otwieranie aparatu 

szparkowego) (1 pkt);    

b) wi ksza ilo  potasu w glebie warunkuje wy szy turgor ro lin   

(1 pkt). 

2 

43 a) wy sze st enie CO2 w podawanej mieszaninie ni  w 

powietrzu pobudza receptory w pniu mózgu i ciankach 

naczy  krwiono nych, co warunkuje pobudzenie o rodka 

oddechowego (1pkt), który pobudza mi nie oddechowe do 

skurczu (1 pkt.);                               

b) np. stres powoduje zwi kszenie intensywno ci wymiany 

gazowej poprzez zwi kszenie wydzielania adrenaliny (1 pkt) 

3 

44  a)  XXY (1 pkt);  b) XXX, X0 (2 pkt);  3 

45 a) w plazmidzie bakterii (1 pkt); 

b) poniewa  maj  w j drze komórkowym wbudowany obcy 

materia  genetyczny – geny bakteryjne (1 pkt); 

c) poniewa  geny bakteryjne wbudowane w DNA komórek 

ro liny warunkuj  niekontrolowan  produkcj  auksyn i 

cytokinin, które wp ywaj  na intensyfikacj  podzia ów 

komórkowych (1 pkt). 

3 

46 Za ka dy  z trzech  zasadnych argumentów po 1 pkt. 

 Np.: zachowanie bioró norodno ci (1 pkt); zachowanie genotypów 

najbardziej wydajnych gospodarczo organizmów (1 pkt); mo liwo  

przeprowadzania bada  genetycznych (tworzenie nowych odmian)   

(1 pkt) 

3 
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47 a) Krwinki czerwone zawieraj ce hemoglobin  nieprawid ow  s  

bardziej odporne na zarazki malarii ni  erytrocyty zawieraj ce 

jedynie hemoglobin  prawid ow . (Zmieniony kszta t krwinek 

u heterozygot uniemo liwia rozwój zarod ca malarii) (1 pkt).    

b) – mutacja (1 pkt); - dobór naturalny (1 pkt) 

3 

48 a) I – sukcesja pierwotna; II – sukcesja wtórna (1 pkt);  

b) np. sukcesja pierwotna zachodzi na terenie, na którym dot d 

nie by o adnej biocenozy, natomiast sukcesja wtórna 

zachodzi na terenie istniej cej ju  biocenozy (1 pkt). 

2 

49 a) A (1 pkt); b) C (1 pkt); c) B (1 pkt).  3 

50 Za ka dy z trzech zasadnych  argumentów- bez wzgl du na 

stanowisko ucznia - po 1 pkt.  

3 
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