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Zadanie 1. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 

V. Budowa i funkcjonowanie organizmu 
roślinnego na przykładzie rośliny 
okrytozalążkowej. Uczeń: 
2) identyfikuje […] i opisuje organy rośliny 
okrytonasiennej ([…] liść […]) oraz przedstawia 
ich funkcje. 

Rozwiązanie 
B 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 2. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Znajomość różnorodności biologicznej 
i podstawowych procesów biologicznych. 

VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu 
człowieka. 
3. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 
1) podaje funkcje poszczególnych części układu 
pokarmowego, rozpoznaje te części […] według 
opisu […]. 

Rozwiązanie 
C 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 3. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 

VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu 
człowieka. 
3. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 
6) wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę […] 
dostosowaną do potrzeb organizmu […]. 

Rozwiązanie 
3.1. TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 

VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu 
człowieka. 
5. Układ krążenia. Uczeń: 
4) przedstawia znaczenie aktywności fizycznej 
[…] dla właściwego funkcjonowania układu 
krążenia. 
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Rozwiązanie 
3.2. TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 4. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 

IV. Ekologia. Uczeń: 
4) przedstawia […] adaptacje drapieżników do 
chwytania zdobyczy […]. 

Rozwiązanie 
TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 5. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 

IV. Ekologia. Uczeń: 
6) wyjaśnia, jak zjadający i zjadani regulują 
wzajemnie swoją liczebność. 

Rozwiązanie 
5.1. NIE  

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 

IV. Ekologia. Uczeń: 
9) opisuje zależności pokarmowe […] 
w ekosystemie, rozróżnia producentów, 
konsumentów i destruentów […]. 

Rozwiązanie 
5.2. NIE  

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 6. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 
do rozwiązywania problemów. 

1. Substancje i ich właściwości. Uczeń: 
5) [...] odróżnia metale od niemetali na 
podstawie ich właściwości. 

Rozwiązanie 
6.1. TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 
do rozwiązywania problemów. 

5. Woda i roztwory wodne. Uczeń: 
2) [...] podaje przykłady substancji, które nie 
rozpuszczają się w wodzie [...]. 

Rozwiązanie 
6.2. NIE 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 7. (01) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 
do rozwiązywania problemów. 

1. Substancje i ich właściwości. Uczeń: 
6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do 
zapisywania wzorów) pierwiastków […]. 
2. Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: 
14) ustala dla prostych związków 
dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: 
nazwę na podstawie wzoru sumarycznego […]. 

Rozwiązanie 
B 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 8. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 
do rozwiązywania problemów. 

3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 
4) […] dokonuje prostych obliczeń związanych 
z zastosowaniem […] prawa zachowania masy. 

Rozwiązanie 
A 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 9. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Rozumienie i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 

7. Sole. Uczeń: 
5) […] na podstawie tabeli rozpuszczalności soli 
[…] wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej. 

Rozwiązanie 
C 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 10. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 
do rozwiązywania problemów. 

9. Pochodne węglowodorów. Substancje 
chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń: 
14) […] dokonuje podziału cukrów na proste 
i złożone. 

Rozwiązanie 
10.1. TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 
do rozwiązywania problemów. 

1. Substancje i ich właściwości. Uczeń: 
6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do 
zapisywania wzorów) pierwiastków: H, O […], 
S, C […]. 

Rozwiązanie 
10.2. NIE 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 11. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości 
przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 

1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 
10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał […]. 

Rozwiązanie 
11.1. B 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości 
przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 

2. Energia. Uczeń: 
1) wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej 
i wymienia różne jej formy; 
3) opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę 
energii. 

Rozwiązanie 
11.2. A 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 12. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu 
poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

3. Właściwości materii. Uczeń: 
6) posługuje się pojęciem ciśnienia […]. 

Rozwiązanie 
TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 13. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości 
przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 

4. Elektryczność. Uczeń: 
2) opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków 
jednoimiennych i różnoimiennych. 

Rozwiązanie 
TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 14. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu 
poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

4. Elektryczność. Uczeń: 
6) opisuje przepływ prądu w przewodnikach 
jako ruch elektronów swobodnych. 

Rozwiązanie 
14.1. NIE 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Wykorzystywanie wielkości fizycznych do 
opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania 
prostych zadań obliczeniowych. 

9. Wymagania doświadczalne. Uczeń: 
7) buduje prosty obwód elektryczny według 
zadanego schematu (wymagana jest znajomość 
symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, 
wyłącznik, woltomierz, amperomierz). 

Rozwiązanie 
14.2. TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 15. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości 
przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 

5. Magnetyzm. Uczeń: 
3) opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo 
i podaje przykłady wykorzystania tego 
oddziaływania. 

Rozwiązanie 
C 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 16. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 
geograficznych w praktyce. 

1. Mapa  umiejętności czytania, interpretacji 
i posługiwania się mapą. Uczeń: 
6) określa położenie geograficzne […] punktów 
[…] na mapie. 

Rozwiązanie 
D 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 17. (02) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 
geograficznej. 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 
geograficznych w praktyce. 

9. Europa. Relacje przyroda  człowiek  
gospodarka. Uczeń: 
1) wykazuje się znajomością podziału 
politycznego Europy; 
2) określa […] główne cechy środowiska 
przyrodniczego na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej […]. 

Rozwiązanie 
17.1. TAK 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 
geograficznej. 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 
geograficznych w praktyce. 

9. Europa. Relacje przyroda  człowiek  
gospodarka. Uczeń: 
1) wykazuje się znajomością podziału 
politycznego Europy. 
2) określa […] główne cechy środowiska 
przyrodniczego na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej […]. 

Rozwiązanie 
17.2. NIE 
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Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 18. (02) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 
geograficznej. 

5. Ludność Polski. Uczeń: 
3) charakteryzuje, na podstawie map gęstości 
zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia 
ludności w Polsce [...]. 

Rozwiązanie 
18.1. NIE 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 
geograficznej. 

5. Ludność Polski. Uczeń: 
3) charakteryzuje, na podstawie map gęstości 
zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia 
ludności w Polsce [...]. 

Rozwiązanie 
18.2. NIE 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 19. (01) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 
geograficznej. 

1. Mapa  umiejętności czytania, interpretacji 
i posługiwania się mapą. Uczeń: 
2) odczytuje z map informacje przedstawione za 
pomocą różnych metod kartograficznych; 
4) identyfikuje [...] obiekty geograficzne na [...] 
mapach topograficznych. 

Rozwiązanie 
A 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zadanie 20. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Identyfikowanie związków  
i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk 
i procesów. 

9. Europa. Relacje przyroda  człowiek  
gospodarka. Uczeń: 
8) wykazuje wpływ gór na […] gospodarkę 
krajów alpejskich. 
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Rozwiązanie 
C 

Schemat punktowania 
1 p.  poprawna odpowiedź. 
0 p.  odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 


