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Zadanie 1. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Wskazanie charakterystycznych cech budowy 

tkanek i okre lenie ich funkcji w organizmie 

cz!owieka. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie dwóch przedstawionych na rysunkach 

nab!onków do miejsc ich wyst#powania w organizmie cz!owieka. 

 

Poprawna odpowied$: 

I – B, II – C 

 

Zadanie 2. 

Tworzenie informacji 
Zaplanowanie do wiadczenia wykazuj"cego obecno % 

glukozy w soku z winogron. 
0–3 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie w ca!o ci prawid!owego opisu: próby kontrolnej, 

próby badawczej oraz sposobu ustalenia wyników w tym do wiadczeniu. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

1. opis próby kontrolnej  

Do probówki nale&y wla% roztwór glukozy i doda% odczynniki Fehlinga (I i II), nast#pnie 

podgrza% nad palnikiem. 

2. opis próby badawczej  

Do probówki nale&y wla% sok z winogron i doda% odczynniki Fehlinga (I i II), nast#pnie 

podgrza% nad palnikiem. 

3. przyk!ady opisu sposobu ustalenia wyników 

nale&y obserwowa% zmian# zabarwienia w obu probówkach 

lub 

nale&y obserwowa%, czy w probówce 1 i 2 roztwór przyjmuje ceglastoczerwony kolor. 

 

Zadanie 3. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozpoznanie substratów i produktów etapu 

oddychania tlenowego w mitochondrium 

na podstawie schematu.  

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybór zestawu zwi"zków poprawnie opisuj"cych substraty 

i produkty przemian w mitochondrium. 

 

Poprawna odpowied$: 

B 
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Zadanie 4. 

Tworzenie informacji 

Wyja nienie zale&no ci mi#dzy budow" 

mitochondriów a intensywno ci" metabolizmu 

w komórkach ró&nych narz"dów cz!owieka. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie schematu przedstawiaj"cego mitochondrium 

pochodz"ce z mi# nia szkieletowego oraz uzasadnienie tego wyboru poprzez podanie 

zale&no ci mi#dzy pofa!dowaniem wewn#trznej b!ony mitochondrium a wytwarzaniem ATP 

i  prac" mi# ni. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Mitochondrium na schemacie B, poniewa& wi#ksza liczba grzebieni powoduje zwi#kszon" 

produkcj# ATP, które jest niezb#dne do skurczu mi# ni. 

 

Zadanie 5. 

Tworzenie informacji 
Sformu!owanie wniosku na podstawie opisu 

przeprowadzonego do wiadczenia. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie sformu!owany wniosek dotycz"cy funkcji aparatów 

Golgiego w komórkach nab!onkowych jelita szczura. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

W aparacie Golgiego glukoza !"czy si# z bia!kami (tworz" si# glikoproteiny). 

 

Zadanie 6. 

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie informacji i wyja nienie zale&no ci 

przyczynowo-skutkowych pomi#dzy badanym 

obiektem a obserwowanym zjawiskiem. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie ucznia, który mo&e zaobserwowa% zjawisko 

plazmolizy oraz prawid!owe uzasadnienie uwzgl#dniaj"ce wybór komórki ro linnej i opis 

mechanizmu plazmolizy. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Ucze' nr 3, poniewa& w komórkach ro linnych zachodzi plazmoliza. Woda z komórki b#dzie 

przedostawa% si# do roztworu o wy&szym st#&eniu (roztworu hipertonicznego). 

 

Zadanie 7. 

Tworzenie informacji 
Zinterpretowanie wyników do wiadczenia wykazuj"cego 

zale&no % wzrostu ro lin od ró&nej barwy  wiat!a. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie I grupy siewek, które w do wiadczeniu uzyska!y 

najwy&szy wzrost i podanie trafnego uzasadnienia uwzgl#dniaj"cego udzia! fotosyntezy w ich 

intensywnym wzro cie. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Ro liny z grupy I b#d" najwy&sze, poniewa& by!y na wietlane  wiat!em o d!ugo ci fali 440 

nm (niebieskim), a jest to widmo, w którym ich fotosynteza by!a najintensywniejsza. 
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Zadanie 8. 

a)

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie przebiegu procesu fotosyntezy – podanie 

nazwy fazy przedstawionej na schemacie. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za zaznaczenie poprawnej nazwy fazy procesu fotosyntezy. 

 

Poprawna odpowied$: 

A. cykl Calvina 

 

b)

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie przebiegu procesu fotosyntezy – podanie 

lokalizacji fazy przedstawionej na schemacie. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie dok!adnej lokalizacji fazy przedstawionej 

na schemacie. 

 

Poprawna odpowied$: 

stroma chloroplastu 

c)

Korzystanie z informacji 
Odczytanie ze schematu sk!adników si!y 

asymilacyjnej bior"cej udzia! w  opisywanej fazie. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wypisanie ze schematu obu prawid!owych sk!adników si!y 

asymilacyjnej. 

 

Poprawna odpowied$: 

NADPH +H
+
 i ATP 

 

Zadanie 9. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie zwi"zku budowy tkanki ro linnej z jej 

przystosowaniem do pe!nionej funkcji. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie pe!nej nazwy tkanki zaznaczonej na rysunku oraz 

1 punkt za okre lenie przystosowania jej budowy do pe!nionej funkcji. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Jest to mi#kisz asymilacyjny palisadowy, który ma liczne chloroplasty z barwnikiem 

fotosyntetycznie czynnym bior"cym udzia! w fotosyntezie. 
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Zadanie 10. 

a)

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozpoznanie i podanie nazw elementów budowy 

przedstawionego na schemacie kwiatu ro liny 

jednoli ciennej. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie wszystkich prawid!owych nazw elementów budowy 

kwiatu tulipana wskazanych na schemacie.  

 

Poprawna odpowied$: 

A. okwiat, B. s!upek, C. pr#cik 

 

b)

Wiadomo ci i rozumienie 

Okre lenie sposobu zapylania kwiatu 

przedstawionego na schemacie i uzasadnienie tego 

sposobu cech" budowy kwiatu. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za stwierdzenie, &e kwiaty tulipana s" owadopylne oraz 1 punkt 

za trafne uzasadnienie tego stwierdzenia. 

 

Poprawna odpowied$: 

Kwiaty tulipana s" owadopylne. 

 

Przyk!ady uzasadnienia: 

posiadaj" barwny okwiat, który zwabia owady 

lub 

maj" lepki py!ek mog"cy przykleja% si# do cia!a owada 

 

Zadanie 11. 

Tworzenie informacji 

Sformu!owanie hipotezy badawczej potwierdzonej 

wynikami do wiadczenia przedstawionego na 

schemacie. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za sformu!owanie trafnej hipotezy do do wiadczenia dotycz"cego 

wp!ywu auksyny i cytokininy na przekszta!canie si# kallusa albo w korzenie, albo w p#dy. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Rozwój korzeni lub p#dów z kallusa zale&y od proporcji auksyn w stosunku do cytokinin. 

lub 

Przewaga cytokinin nad auksynami powoduje wykszta!cenie si# p#dów z kallusa. 

lub 

Przewaga auksyn nad cytokininami powoduje wykszta!cenie si# korzeni z kallusa. 
 

Zadanie 12. 

Korzystanie z informacji 
Zredagowanie opisu zasady dzia!ania enzymu 

przedstawionej w formie schematu. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za prawid!owe zredagowanie opisu wp!ywu substancji X 

na dzia!anie enzymu przedstawionego na schemacie. 
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Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Substancja X przy!"cza si# do enzymu w centrum allosterycznym, powoduj"c zmian# 

struktury jego centrum aktywnego i dzi#ki temu umo&liwia przy!"czenie substratu do enzymu 

(powstaje kompleks „enzym-substrat”). 

 

Zadanie 13. 

Tworzenie informacji 

Sformu!owanie problemu badawczego 

do do wiadczenia na podstawie informacji 

przedstawionych w tabeli. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawne sformu!owanie problemu badawczego 

do do wiadczenia dotycz"cego wp!ywu odczynu  rodowiska na trawienie bia!ka przez 

enzymy soku trzustkowego. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi 

 ! Wp!yw pH na trawienie bia!ka przez enzymy soku trzustkowego. 

 ! Jakie jest optymalne pH dla proteolitycznych enzymów trzustkowych? 

 

Zadanie 14. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozró&nienie substancji bior"cych po redni udzia! 

w przebiegu trawienia w &o!"dku i dwunastnicy oraz 

okre lenie ich funkcji w przewodzie pokarmowym. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za wpisanie do tabeli ka&dej z dwóch prawid!owych 

substancji, które nie s" enzymami wraz z trafnym uzasadnieniem funkcji ka&dej z nich 

w przewodzie pokarmowym cz!owieka. 

 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

 substancja funkcja 

&o!"dek kwas solny 
– zakwasza  rodowisko uaktywniaj"c pepsynogen 

– dezynfekuje pokarm 

dwunastnica &ó!% emulguje t!uszcze 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie tylko nazw obu substancji. 
 

Zadanie 15. 

Korzystanie z informacji 

Okre lenie ró&nic mi#dzy procesami zachodz"cymi 

w komórkach kosmków jelitowych 

przedstawionych na schematach. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie ka&dej z dwóch ró&nic w sposobie wch!aniania 

oraz dalszego transportu produktów trawienia skrobi i t!uszczów w obr#bie kosmków 

jelitowych. 
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Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

 ! We wch!anianiu glukozy do komórki kosmka uczestniczy bia!ko transportowe (SGLT 1) 

oraz jony Na
+
, natomiast wch!anianie produktów trawienia t!uszczów wspomaga 

pocz"tkowo &ó!%, a nast#pnie odbywa si# ono na drodze dyfuzji. 

 ! Transport produktów trawienia t!uszczów wewn"trz komórki kosmka wymaga nak!adu 

energii (do wytworzenia chylomikronów), a transport glukozy nie wymaga. 

 

Zadanie 16. 

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie przedstawionych w tek cie 

informacji, dotycz"cych sposobu okre lania grup 

krwi. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie prawid!owej grupy krwi dodanej do probówek 

w opisanym do wiadczeniu. 

 

Poprawna odpowied$: 

grupa krwi: 0. 

 

Zadanie 17. 

Tworzenie informacji 
Zinterpretowanie informacji przedstawionych 

na schemacie i w tabeli, dotycz"cych dzia!ania serca. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za w!a ciwe przyporz"dkowanie wszystkich opisów kierunku 

przep!ywu krwi do opisanej w tabeli fazy pracy serca. 

 

Poprawna odpowied$: 

faza I – B, faza II – D, faza III – A 

 

Zadanie 18. 

Tworzenie informacji 

Wyja nienie zale&no ci mi#dzy mechanizmem 

wymiany gazowej w p!ucach a ci nieniem parcjalnym 

tlenu w powietrzu na ró&nych wysoko ciach. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za prawid!owe wyja nienie, dlaczego aby przebywa% 

na wysoko ci 8 tys. m n.p.m., powinno si# u&ywa% butli z tlenem. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi:  

Przebywanie na wysoko ci 8 tys. m n.p.m. utrudnia dyfuzj# tlenu do krwi (tlen wolno 

przenika do naczy' w!osowatych) ze wzgl#du na niewielk" ró&nic# ci nie' parcjalnych, 

a u&ycie butli z tlenem spowoduje dotlenienie organizmu. 
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Zadanie 19. 

Korzystanie z informacji 
Skonstruowanie wykresu liniowego na podstawie 

wyników pomiaru t#tna przedstawionych w tabeli. 0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za prawid!owe narysowanie i opisanie osi wspó!rz#dnych: o  X – 

czas w min), o  Y – t#tno (liczba uderze' / min) 

oraz 

zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za prawid!owe wyskalowanie obu osi, podanie legendy 

do wykresów (ch!opiec I, ch!opiec II) oraz naniesienie punktów i po!"czenie ich 

odpowiednimi liniami. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi:. 
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Zadanie 20. 

Tworzenie informacji 
Zinterpretowanie informacji przedstawionych w tabeli 

dotycz"cych wydolno ci fizycznej badanych ch!opców. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie ch!opca, który ma lepsz" kondycj# fizyczn" 

i uzasadnienie tego wyboru. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Ch!opiec I ma lepsz" kondycje fizyczn", poniewa&: 

 ! podczas wysi!ku jego t#tno nie wzros!o powy&ej 120 uderze' na minut# jak u ch!opca II 

 ! czas powracania do t#tna spoczynkowego jest u niego znacznie krótszy ni& u ch!opca II. 
 

Zadanie 21. 

Tworzenie informacji 
Okre lenie tendencji zmiany ewolucyjnej w uk!adach 

oddechowych kr#gowców na podstawie analizy schematu. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie prawid!owej tendencji ewolucyjnej dotycz"cej 

powierzchni wymiany gazowej u kr#gowców. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Powierzchnia wymiany gazowej zwi#kszy!a si# poprzez pofa!dowanie. 
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Zadanie 22. 

Tworzenie informacji 

Skonstruowanie na podstawie schematu 

prawid!owego opisu kolejnych nast#pstw wp!ywu 

danego leku na dzia!anie synapsy.  

0–3 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za ka&dy z trzech, prawid!owy i podany w odpowiedniej 

kolejno ci, opis dzia!ania leku wynikaj"cy ze schematu.  

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

1. Blokada kana!ów wapniowych i uniemo&liwienie przedostawania si# jonów wapnia 

do wn#trza neuronu. 

2. Hamowanie uwalniania si# neuroprzeka$nika do synapsy. 

3. Blokada generowania impulsu nerwowego. 

 

Zadanie 23. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Okre lenie, na  podstawie podanych informacji, 

$ród!a i drogi zaka&enia si# bakteriami. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za ka&de dwa z czterech przyporz"dkowa' nazw chorób 

do dzia!a' cz!owieka, które mog" skutecznie ogranicza% ich wyst#powanie lub przenoszenie. 

 

Poprawna odpowied$: 

A – 5, B – 4, C – 2, D – 3 

 

Zadanie 24. 

Korzystanie z informacji 
Skonstruowanie schematu klasyfikacji wirusów 

na podstawie informacji zawartych w tek cie. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za narysowanie w ca!o ci poprawnego schematu. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

 
 

 

 

 

WIRUSY   

 

 

 

     DNA( wirusy)

     RNA( wirusy)

jednoniciowe (DNA) 

 

dwuniciowe (DNA) 

dwuniciowe (RNA) 

 

jednoniciowe (RNA) 
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Zadanie 25. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustalenie przynale&no ci pier cienic do grupy 

systematycznej na podstawie ich cech. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za zaznaczenie, w ród podanych cech, ka&dej z dwóch cech 

charakterystycznych dla budowy pier cienic. 

 

Poprawne odpowiedzi: 

cechy pier cienic: B, E 

 

Zadanie 26. 

Korzystanie z informacji 
Uporz"dkowanie etapów fagocytozy przedstawionych 

na schemacie wed!ug wskazanego kryterium. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wpisanie do tabeli cyfr odzwierciedlaj"cych prawid!ow" 

kolejno % wszystkich etapów fagocytozy na podstawie analizy schematu. 

 

Poprawna odpowied$: 

kolejno % etapów: 5, 2, 1, 4, 3 

 

Zadanie 27. 

Tworzenie informacji 

Sformu!owanie oceny dotycz"cej roli mutacji 

w organizmie i jej uzasadnienie na podstawie analizy 

informacji w tek cie oraz tabeli kodu genetycznego. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wykazanie braku negatywnego wp!ywu opisanej mutacji 

na organizm oraz uzasadnienie tej oceny. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Mutacja ta nie ma negatywnego znaczenia, poniewa&: 

nie spowodowa!a wymiany aminokwasów w bia!ku, gdy& walina zosta!a zamieniona 

na walin# 

lub 

jest milcz"ca. 

 

Zadanie 28. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozpoznanie zaznaczonej na schemacie fazy cyklu 

komórkowego oraz jej wyja nienie. 0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy fazy cyklu komórkowego wskazanej 

na schemacie oraz 1 punkt za wyja nienie, na czym ona polega. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Faza S (syntezy) polega na: 

podwojeniu ilo ci cz"steczek materia!u genetycznego komórek 

lub 

na replikacji DNA. 
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Zadanie 29. 

Tworzenie informacji 
Zinterpretowanie wyników do wiadczenia 

na podstawie wykresu. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie skutków mutacji dla prze&ywalno ci populacji bakterii 

zale&nie od st#&enia antybiotyku w po&ywce. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

mutacja zwi#kszy!a prze&ywalno % osobników tego gatunku bakterii w obecno ci antybiotyku 

lub 

mutacja zwi#kszy!a oporno % bakterii na antybiotyk 

 

Zadanie 30. 

a)

Tworzenie informacji 
Rozwi"zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech  

u cz!owieka – okre lenie genotypu m#&czyzny. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie genotypu m#&czyzny, rudow!osego daltonisty. 

 

Poprawna odpowied$: 

genotyp m#&czyzny: rrX
d
Y 

 

b) 

Tworzenie informacji 

Rozwi"zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech  

u cz!owieka – podanie genotypów kobiety 

i okre lenie prawdopodobie'stwa pojawienia si# 

osobnika o wskazanym fenotypie. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie wszystkich czterech mo&liwych genotypów kobiety 

oraz 1 punkt za podkre lenie genotypu matki rudow!osej dziewczynki prawid!owo 

rozró&niaj"cej barwy. 

 

Poprawna odpowied$: 

genotypy kobiety: RRX
D
X

D
, RrX

D
X

D
, RRX

D
X

d
, RrX

D
X

d
  

 

Zadanie 31.

Tworzenie informacji 

Wykonanie oblicze' i rozwi"zanie zadania 

z zakresu dziedziczenia cech u ró&nych 

organizmów. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za obliczenie i podanie w jednostkach mapowych prawid!owej 

odleg!o ci pomi#dzy par" genów A i B na chromosomie. 

 

Poprawna odpowied$: 

odleg!o %: 3,6 j.m. lub 3,6 cM. 
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Zadanie 32.

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie wyników do wiadczenia 

dotycz"cego wp!ywu warunków  rodowiska 

na fenotyp osobnika. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za okre lenie barwy odw!oków muszek ka&dej z hodowli 

po ich przeniesieniu na po&ywk# o normalnym sk!adzie (bez azotanu srebra). 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

hodowla I: barwa odw!oków &ó!ta 

hodowla II: barwa odw!oków jasnobr"zowa. 

 

Zadanie 33. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozpoznanie na schemacie procesu, któremu 

podlega informacja genetyczna. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie prawid!owego oznaczenia rysunku przedstawiaj"cego 

proces replikacji. 

 

Poprawna odpowied$:  

rysunek A 

 

Zadanie 34. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustalenie przynale&no ci cz!owieka do okre lonych 

jednostek systematycznych. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za przyporz"dkowanie wszystkich cech cz!owieka do wskazanych 

jednostek systematycznych. 
 

Poprawna odpowied$: 

I – D, II – A, III – B 

 

Zadanie 35. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozró&nienie czynników zewn#trznych 

reguluj"cych liczebno % populacji i okre lenie ich 

wp!ywu na populacj#. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za wybór czynnika i okre lenie jego wp!ywu na liczebno % 

populacji. 

 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

 ! Dost#pno % i ilo % pokarmu wp!ywa na kondycj# fizyczn" osobników, np. gdy jest go 

za ma!o mo&e nast"pi% zwi#kszona umieralno % osobników. 

 ! Czynniki abiotyczne np. temperatura wp!ywa na ogólne warunki &yciowe osobników, np. 

zbyt wysoka lub zbyt niska mo&e powodowa% choroby lub  mier% osobników. 
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 ! Konkurencja mi#dzygatunkowa w zale&no ci od kierunku dzia!ania mo&e ogranicza% 

liczebno % populacji danego gatunku, je&eli nie jest na tyle silny, by konkurowa% z innym, 

np. o miejsce do &ycia. 

Zadanie 36. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Okre lenie przyrodniczych nast#pstw ograniczania 

bioró&norodno ci. 0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za podkre lenie ka&dego z dwóch dzia!a' cz!owieka, które 

mog!yby zapobiec zmniejszaniu si# ró&norodno ci genetycznej organizmów. 

 

Poprawne odpowiedzi: 

B, D 

 

Zadanie 37. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozró&nienie i opisanie piramidy ekologicznej 

na podstawie analizy schematów. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie oznaczenia schematu przedstawiaj"cego piramid# 

energii wraz z uzasadnieniem tego wyboru.  

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Jest to piramida A, poniewa& ilo % energii zmniejsza si# na ka&dym kolejnym poziomie 

troficznym, gdy& ka&dy kolejny organizm wykorzysta j" na w!asne procesy &yciowe. 

 

Zadanie 38.

Tworzenie informacji 
Sformu!owanie argumentów dotycz"cych korzy ci 

z zastosowania GMO. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie trafnego argumentu wykazuj"cego pozytywne 

znaczenie GMO dla cz!owieka oraz 1 punkt  za podanie argumentu wykazuj"cego pozytywne 

znaczenie GMO dla  rodowiska. 

 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

Przyk!ady argumentów dla cz!owieka: 

 ! Dzi#ki transgenicznym zwierz#tom mo&na produkowa% niektóre lekarstwa, np. hormony 

niezb#dne w leczeniu osób chorych. 

 ! Ro liny transgeniczne mog" by% odporne na mróz, mog" by% d!u&ej przechowywane a te 

cechy s" po&"dane w rolnictwie. 

 

Przyk!ad argumentu dla  rodowiska: 

 ! Transgeniczne ro liny mog" by% odporne na dzia!anie szkodników, co mo&e zmniejszy% 

u&ycie  rodków ochrony ro lin i ograniczy% zatrucie nimi  rodowiska. 
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Zadanie 39.

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie przedstawionych na wykresie 

informacji, dotycz"cych zanieczyszcze' powietrza 

i okre lenie tendencji zaobserwowanych zmian. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie tendencji zmian zanieczyszcze' powietrza 

we wskazanych latach i podanie jednej prawdopodobnej przyczyny tych zmian. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Jest to tendencja spadkowa spowodowana prawdopodobnie: 

 ! zmian" technologii w wielu zak!adach przemys!owych 

 ! zmianami przepisów prawnych dotycz"cych dopuszczalnych norm emisji zanieczyszcze'. 

 


