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Oczekiwana odpowiedê ucznia
Maksymalna punktacja

za zadania

1. Za poprawnie narysowany schemat
uwzgl´dniajàcy wymagane elementy – 1 pkt.

1

2. Za wyczerpujàcy opis – 3 pkt.
Podczas fazy spoczynkowej – pauzy, ca∏e serce pozostaje w rozkurczu (1 pkt).
Jamy serca wype∏niajà si´ krwià (1 pkt) wolno nap∏ywajàcà z ˝y∏. Zastawki pó∏-
ksi´˝ycowate pozostajà zamkni´te, a ciÊnienie krwi w sercu jest niskie (1pkt).

3

3. Za ka˝dà poprawnie podanà nazw´ – po 1 pkt.
Przyk∏ady:
funkcja oddechowa, funkcja od˝ywcza, funkcja wydalnicza, funkcja immunologicz-
na, funkcja termoregulacyjna

3

4. Za poprawnie wybrane grupy – po 1 pkt.
Za poprawnie uzasadniony jeden wybór – 1 pkt.
Najlepszy dawca – grupa 0, najlepszy biorca – grupa AB.
W grupie krwi AB nie ma ani przeciwcia∏ anty-A, ani anty-B, dlatego mo˝na takim
osobom przetoczyç teoretycznie ka˝dà krew.
Krew grupy 0 teoretycznie nie wywo∏uje aglutynacji w ˝adnej grupie krwi.

3

5. Za prawid∏owe podanie ka˝dej z ró˝nic – po 1 pkt.
Przyk∏adowe odpowiedzi:
– w uz´bieniu mlecznym 5-letniego dziecka nie wyst´pujà z´by przedtrzonowe
– w uz´bieniu mlecznym 5-letniego dziecka sà tylko dwa z´by trzonowe
– pe∏ne uz´bienie mleczne liczy 20 z´bów, sta∏e 32 z´by

2

6. Za zaznaczenie prawid∏owej odpowiedzi – 1 pkt.
a) C

1

7. Za poprawne podanie ka˝dego argumentu – po 1 pkt.
Przyk∏ady argumentów:
– „bez dodatku cukru” mo˝e oznaczaç, ˝e dodano s∏odzik
– „barwnik identyczny z naturalnym” Êwiadczy o dodaniu niesprecyzowanej bar-
wiàcej substancji chemicznej

2

8. Za podanie dwóch elementów – 1 pkt.
Za podanie trzech elementów – 2 pkt.
Za podanie czterech elementów – 3 pkt.

3

9. Za poprawne podanie ka˝dego z dwóch argumentów – po 1 pkt.
Krew natlenowana p∏ynie t´tnicami w obiegu du˝ym, natomiast w obiegu ma∏ym
t´tnicami p∏ynie krew odtlenowana.

2

podjednostka
wi´ksza

podjednostka
mniejsza

Odcinek przewodu
pokarmowego

Sk∏adnik pokarmowy Enzym

jama ustna w´glowodany amylaza Êlinowa

˝o∏àdek bia∏ko pepsyna

jelito cieƒkie/dwunastnica t∏uszcze lipaza trzustkowa
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10. Za skonstruowanie tabeli – 1 pkt.
Za porównanie procesów, przy uwzgl´dnieniu dwóch cech – po 1 pkt za ka˝dy
wiersz.
Przyk∏adowe skonstruowanie tabeli:

3

11. Za prawid∏owy wybór produktów – 1 pkt.
Za podanie argumentu – 1 pkt.
Warzywa i owoce oraz produkty mleczne lub mi´sne z niewielkà zawartoÊcià t∏uszczu.
Zawierajà stosunkowo ma∏o kcal.

2

12. Za podanie ka˝dego z dwóch argumentów – po 1 pkt.
Bliêni´ta jednojajowe powstanà, gdy pojedynczy zarodek podzieli si´ na dwa samo-
dzielne organizmy.
Bliêni´ta dwujajowe powstanà, gdy dwie komórki jajowe, powsta∏e w wyniku jed-
noczesnego jajeczkowania, np. w obu jajnikach, zostanà zap∏odnione.

2

13. Za prawid∏owy opis ka˝dej wady – po 1 pkt.
Za prawid∏owy opis korekty – 1 pkt.
W krótkowzrocznoÊci si∏a refrakcyjna (skupiajàca) oka jest zbyt du˝a i promienie
skupiane sà przed siatkówkà – powstaje obraz rozmazany. 
Korekta polega na dobraniu soczewek rozpraszajàcych lub laserowym zmodyfiko-
waniu krzywizny rogówki.
W dalekowzrocznoÊci si∏a refrakcyjna (skupiajàca) oka jest zbyt ma∏a i promienie
Êwietlne skupiane sà za siatkówkà.
Korekta polega na dobraniu soczewek skupiajàcych.

3

14. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê – po 1 pkt.
Zap∏odnienie – po∏àczenie si´ plemnika z komórkà jajowà – w poczàtkowym odcin-
ku jajowodu.
Bruzdkowanie – podzia∏y mitotyczne zygoty – w jajowodzie.
Implantacja – zagnie˝d˝enie si´ zarodka (blastocysty) – w Êcianie macicy.

3

15. Za ka˝dy prawid∏owo uzupe∏niony zapis – po 1 pkt.
Za podanie zasady komplementarnoÊci – 1 pkt.
Kodony w DNA: ATGCTTAAG
Kodony w mRNA: UACGAAUUC
Antykodony w tRNA: AUGCUUAAG
Zasada komplementarnoÊci polega na wzajemnym uzupe∏nianiu si´ dwóch nici, wy-
nikajàcym ze struktury zasad ∏àczàcych si´ parami – AT, CG. Jedna niç wyznacza bu-
dow´ drugiej.

4

16. Za poprawne podanie ka˝dego argumentu – po 1 pkt.
Transgeniczne roÊliny sà bardziej odporne na mróz i szkodniki, nie psujà si´ w trans-
porcie.
Transgeniczne krowy oraz owce mogà byç producentami cennych leków. Zwierz´-
ta hodowlane sà bardziej wydajne.

2

17. Za podanie przyk∏adu choroby – 1 pkt.
Za opisanie objawów choroby – 1 pkt.
Przyk∏adowa odpowiedê:
daltonizm – polega na nieprawid∏owym rozró˝nianiu barw. 

2

Cecha Wdech Wydech

zmiany po∏o˝enia klatki
piersiowej

powi´kszenie
rozmiarów

powrót do pierwotnych
rozmiarów

stan przepony skurcz rozkurcz

sk∏ad powietrza 21% O2; 0,03% CO2 17% O2; 4% CO2

mi´Ênie mi´dzy˝ebrowe skurcz rozkurcz
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18. Za poprawne podanie nazw oddzia∏ywaƒ – po 1 pkt. 3

19. Za poprawne rozpoznanie ka˝dego rozmieszczenia wraz z przyk∏adem – po 1 pkt.
Przyk∏adowe odpowiedzi:

3

20. Za prawid∏owe przyporzàdkowanie krzywych do organizmów – 1 pkt.
Za prawid∏owe podanie ka˝dego z dwóch argumentów – po 1 pkt.

krzywa prze˝ywania s∏onia
krzywa nr 1
S∏onie nale˝à do zwierzàt o znacznych rozmiarach, które wiele czasu poÊwi´cajà
na opiek´ nad potomstwem. W takich populacjach ÊmiertelnoÊç jest niewielka we
wczesnym okresie ˝ycia, potem spada prawie do zera i dopiero roÊnie u osobników
starych, co obrazuje krzywa 1.

krzywa prze˝ywania raka
krzywa nr 2
Prze˝ywalnoÊç raków zmienia si´ w zale˝noÊci od stadium ˝yciowego, co obrazuje
krzywa 2. ÂmiertelnoÊç jest bardzo du˝a w fazie z∏o˝onych jaj oraz roÊnie w czasie
linieƒ.

3

Typ Przyk∏ad

rozmieszczenie skupiskowe stokrotki, szpaki, sardynki

rozmieszczenie losowe biedronki na ∏àce

rozmieszczenie równomierne kaktusy, rysie

Przyk∏ad oddzia∏ywania
Nazwa oddzia∏ywania mi´dzy

populacjami

Osobniki jednej populacji sà zabijane
i stanowià po˝ywienie dla osobników
drugiej populacji.

drapie˝nictwo

Osobniki jednej populacji szkodzà
osobnikom drugiej, same nie czerpiàc
z tego bezpoÊrednich korzyÊci.

amensalizm

Osobniki jednej populacji odnoszà ko-
rzyÊci z istnienia drugiej, dla której
populacja pierwsza jest oboj´tna.

komensalizm
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