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Zadanie 1. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozpoznanie g!ównych elementów budowy przewodu 

pokarmowego przedstawionych na schemacie. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie i podanie nazwy odcinka przewodu pokarmowego, 

w którym #yj" bakterie symbiotyczne. 

 

Poprawna odpowied$: 

B i jelito grube 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Okre lenie funkcji opisanego w cz% ci a) zadania 

odcinka przewodu pokarmowego. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie ka#dej z dwóch funkcji jelita grubego.  

 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

wch!anianie zwrotne wody i soli mineralnych 

lub 

miejsce wytwarzania przez bakterie i wch!aniania niektórych witamin, 

lub 

formowanie ka!u 

 

Zdaj cy otrzymuje punkty za cz!"# b) pod warunkiem poprawnej odpowiedzi w cz!"ci a) 

zadania. 
 

Zadanie 2. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozpoznanie odcinka jelita przedstawionego 

na schemacie i wskazanie elementu budowy, który 

umo#liwia t% identyfikacj%.  

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy odcinka jelita i podanie nazwy elementu 

budowy umo#liwiaj"cego identyfikacj% tego odcinka. 

 

Poprawna odpowied$: 

jelito cienkie i kosmki jelitowe 

 

Zadanie 3. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Okre lenie warunków koniecznych do prawid!owego 

przebiegu trawienia t!uszczów w dwunastnicy – 

podanie nazwy enzymu. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie poprawnej nazwy enzymu trawi"cego t!uszcze 

w dwunastnicy. 

 

Poprawna odpowied$: 

lipaza trzustkowa 
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b) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Okre lenie warunków koniecznych do prawid!owego 

przebiegu trawienia t!uszczów w dwunastnicy – 

okre lenie odczynu  rodowiska. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie odczynu  rodowiska, w którym dzia!a enzym 

trawi"cy t!uszcze. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

odczyn lekko zasadowy lub pH ok.8-9 

 

c) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Okre lenie warunków koniecznych do prawid!owego 

przebiegu trawienia t!uszczów w dwunastnicy # 

podanie nazwy wydzieliny u!atwiaj"cej trawienie 

t!uszczów. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy wydzieliny w"troby. 

 

Poprawna odpowied$: 

%ó!& 

 

Zadanie 4. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie przebiegu trawienia skrobi i sacharozy 

w przewodzie pokarmowym cz!owieka. 0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie informacji prawid!owo opisuj"cej trawienie skrobi 

i sacharozy w przewodzie pokarmowym. 

 

Poprawna odpowied$: 

D  

 

Zadanie 5.  

Korzystanie z informacji 

Odczytanie i porównanie informacji dotycz"cych 

zapotrzebowania cz!owieka na sk!adniki pokarmowe, 

przedstawionych w formie tekstu i wykresu. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za zaznaczenie wykresu ilustruj"cego prawid!owy udzia! posi!ków 

w ca!odziennym zapotrzebowaniu cz!owieka na sk!adniki pokarmowe. 

 

Poprawna odpowied$: 

wykres 2 
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Zadanie 6. 

Tworzenie informacji 
Wyja nienie zale%no ci mi'dzy rodzajem 

spo%ywanych t!uszczów a powstawaniem mia%d%ycy. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie wp!ywu t!uszczów ro linnych uwzgl'dniaj"ce 

dzia!anie HDL na powstawanie mia%d%ycy  

oraz 

zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie wp!ywu t!uszczów zwierz'cych uwzgl'dniaj"ce 

dzia!anie LDL na powstawanie mia%d%ycy. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

1. T!uszcze ro linne zapobiegaj" powstawaniu mia%d%ycy, poniewa% powoduj" wzrost 

poziomu HDL, który usuwa z t'tnic z!ogi cholesterolu i transportuje go do w"troby. 

2. T!uszcze zwierz'ce przyczyniaj" si' do wzrostu poziomu LDL transportuj"cego 

cholesterol, który osadza si' na  cianach t'tnic sprzyjaj"c powstawanie mia%d%ycy. 

 

Zadanie 7. 

Tworzenie informacji 
Zinterpretowanie informacji przedstawionych na 

schemacie ilustruj"cym wybrane funkcje w"troby. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za wybór i podkre lenie ka%dej z dwóch prawid!owo 

odczytanych ze schematu funkcji w"troby. 

 

Poprawna odpowied$: 

B, D  

 

Zadanie 8. 

Korzystanie z informacji 

Skonstruowanie tabeli porównuj"cej cechy 

mi' niówki g!adkiej i cechy mi' niówki poprzecznie 

pr"%kowanej na podstawie tekstu oraz schematu. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawne skonstruowanie tabeli (prawid!owe podpisanie 

wszystkich kolumn i wierszy) oraz 1 punkt za poprawne wype!nienie tabeli. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

 

                 Rodzaj mi !niówki 

Cecha 

W"ókna (komórki) 

mi !niówki g"adkiej 

W"ókna (komórki) 

mi !niówki poprzecznie 

pr#$kowanej 

Kszta"t  w"ókien (komórek) wrzecionowaty cylindryczny 

Rozmieszczenie j#der 

komórkowych 
centralnie peryferycznie 
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Zadanie 9. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie budowy i funkcjonowania g!ównych 

narz"dów w uk!adzie ruchu cz!owieka na przyk!adzie 

stawu przedstawionego na schemacie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie rodzaju stawu przedstawionego na schemacie 

i podanie zakresu jego ruchów. 

 

Poprawna odpowied$:  

staw kulisty  

zakres ruchów: w wielu p!aszczyznach 

 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wskazanie w uk!adzie ruchu cz!owieka przyk!adu 

stawu opisanego w cz' ci a) zadania. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie trafnego przyk!adu stawu kulistego. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

staw biodrowy lub staw ramienny  

 

Zadanie 10. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Przedstawienie zwi"zku mi'dzy budow" p'cherzyka 

p!ucnego i jego funkcj" w organizmie cz!owieka. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie przystosowania p'cherzyka p!ucnego do wymiany 

gazowej na przyk!adzie jednego wybranego ze schematu elementu jego budowy. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

(ciana p'cherzyka zbudowana z nab!onka jednowarstwowego p!askiego umo%liwia dyfuzj' 

gazów. 

lub 

Substancja nawil%aj"ca powierzchni' p'cherzyka pozwala na rozpuszczanie si' gazów, 

co u!atwia ich dyfuzj'. 

lub 

Obecno & cienkiego  ródb!onka naczynia w!osowatego,  ci le przylegaj"cego do p'cherzyka, 

umo%liwia proces dyfuzji gazów pomi'dzy krwi" a p'cherzykiem. 

 

Zadanie 11. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie procesu biologicznego na przyk!adzie 

przemian kwasu mlekowego wytwarzanego podczas 

oddychania beztlenowego. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie prawid!owej nazwy ka%dego z dwóch narz"dów 

uczestnicz"cych w przemianach kwasu mlekowego przedstawionych na schemacie. 
 

Poprawne odpowiedzi: 

1. mi'sie) dwug!owy 

2. w"troba 



Biologia – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 7

Zadanie 12. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozpoznanie i podanie nazwy elementu budowy 

narz"du w uk!adzie krwiono nym cz!owieka 

przedstawionego na schemacie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy wskazanego elementu budowy serca. 

 

Poprawne odpowiedzi: 

zastawka dwudzielna lub zastawka przedsionkowo-komorowa 

 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Okre lenie funkcji wskazanego elementu budowy 

serca. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie sposobu dzia!ania zastawki dwudzielnej 

umo%liwiaj"cego sprawny transport krwi przez serce. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Zastawka dwudzielna zamykaj"c si' pod wp!ywem wysokiego ci nienia w komorze lewej: 

uniemo%liwia cofanie si' krwi z komory do przedsionka 

lub 

umo%liwia jednokierunkowy przep!yw krwi przez serce, 

lub 

zapobiega cofaniu si' krwi w sercu.  

 

Zadanie 13. 

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie informacji dotycz"cych grup krwi 

cz!owieka przedstawionych w formie tekstu 

i schematu. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie obu prawid!owych grup krwi (grupy krwi dawcy 

i grupy krwi biorcy). 

 

Poprawna odpowied$: 

grupa krwi dawcy: B 

grupa krwi biorcy: A 

 

Zadanie 14. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wyja nienie znaczenia nerek w funkcjonowaniu  

organizmu. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy naczynia krwiono nego nerki, w którym 

p!yn"ca krew nie powinna zwiera& mocznika i uzasadnienie tej odpowiedzi. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

*y!a nerkowa, poniewa% w nerce krew zosta!a oczyszczona z tego zwi"zku (mocznika). 



Biologia – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 8

Zadanie 15. 

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie informacji dotycz"cych roli skóry 

w regulacji temperatury cia!a i gospodarce wodno - 

mineralnej przedstawionych w formie tekstu. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybór odpowiedzi zawieraj"cej prawid!ow" ocen', kto podczas 

upa!u jest bardziej nara%ony na szybsze odwodnienie. 

 

Poprawna odpowied$: 

C 

 

Zadanie 16. 

Korzystanie z informacji 
Zredagowanie opisu procesu przedstawionego 

w formie schematu. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za ka%d" z dwóch poprawnie opisanych dróg zaka%enia si' 

cz!owieka gru$lic". 

 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

1. Drog" kropelkow" od chorego cz!owieka lub przez powietrze od chorego cz!owieka. 

2. Przez pokarm lub mleko lub mi'so od chorych krów. 

 

Zadanie 17. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozró%nienie $róde! ró%nych chorób 

(wywo!ywanych przez wirusy, bakterie, 

pierwotniaki) przedstawionych na schemacie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wypisanie dwóch prawid!owo wybranych ze schematu nazw 

chorób wywo!ywanych przez wirusy. 

 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

grypa i poliomyelitis lub odra 

 

Zadanie 18. 

Tworzenie informacji 
Zinterpretowanie informacji przedstawionych 

na schemacie dotycz"cych funkcjonowania oka. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie na podstawie schematu zmiany zachodz"cej w oku 

podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu umieszczonego daleko na przedmiot znajduj"cy 

si' blisko. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

skraca si' ogniskowa soczewki 

lub 

soczewka staje si' bardziej wypuk!a 
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Zadanie 19. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie budowy i okre lenie funkcji wskazanych 

elementów ucha. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wszystkie prawid!owe przyporz"dkowania funkcji do podanych 

elementów ucha. 

 

Poprawna odpowied$: 

A – II, B # IV, C + I 

 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozró%nienie cz' ci ucha na podstawie 

elementów jego budowy przedstawionych 

na schemacie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie cz' ci ucha , do którego nale%" kosteczki s!uchowe. 

 

Poprawna odpowied$: 

ucho  rodkowe 

 

c) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie budowy i funkcjonowania ucha 

 rodkowego. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazw kosteczek s!uchowych w prawid!owej kolejno ci, 

zgodnej z przekazywaniem drga)  fali d$wi'kowej. 

 

Poprawna odpowied$: 

m!oteczek, kowade!ko, strzemi"czko 

 

Zadanie 20. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Wyja nienie powstawania odruchu warunkowego 

na przyk!adzie odruchu wyst'puj"cego u osób 

opisanych   w tek cie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie rodzaju opisanego w przyk!adzie odruchu i jego 

uzasadnienie. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Jest to odruch warunkowy, poniewa%: 

powsta! na bazie odruchu bezwarunkowego w wyniku skojarzenia 

lub 

reakcje wyst"pi!y tylko u niektórych osób, a wi'c jest to reakcja oparta na do wiadczeniach  

indywidualnych. 
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Zadanie 21. 

Tworzenie informacji 

Wyja nienie, na podstawie tekstu i schematu, 

zale%no ci przyczynowo-skutkowych dotycz"cych 

wp!ywu steroidów anabolicznych na zahamowanie 

spermatogenezy. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie pe!nej zale%no ci pomi'dzy stosowaniem 

steroidów anabolicznych przez m!odych m'%czyzn a zahamowaniem u nich spermatogenezy. 
 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

U m!odych m'%czyzn, którzy wytwarzaj" du%o testosteronu, jego dzia!anie sumuje si' 

z dzia!aniem steroidów anabolicznych, dlatego mo%e dzia!a& hamuj"co na podwzgórze, przez 

co nie jest pobudzana przysadka mózgowa, ograniczaj"c tym samym rozwój kanalików 

nasiennych i spermatogenez'. 

 

Zadanie 22. 

Korzystanie z informacji 
Przedstawienie funkcji !o%yska na podstawie 

informacji zawartych na schemacie. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za przedstawienie ka%dej z dwóch ró%nych funkcji !o%yska 

wynikaj"cych z informacji na schemacie. 
 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

dostarczenie tlenu do krwi p!odu 

lub 

usuwanie dwutlenku w'gla lub mocznika z krwi p!odu, 

lub 

dostarczanie sk!adników od%ywczych albo witamin, albo przeciwcia! z krwi matki do krwi 

p!odu 

 

Zadanie 23. 

Korzystanie z informacji 

Uporz"dkowanie informacji dotycz"cych rozwoju 

zarodkowego cz!owieka wed!ug wskazanego 

kryterium. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za prawid!owe przyporz"dkowanie wszystkich nazw stadiów 

rozwoju zarodkowego cz!owieka do ich oznacze) na schemacie. 
 

Poprawna odpowied$: 

I – D, II – A, III – B 

 

Zadanie 24. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie roli kwasów nukleinowych 

w procesie biosyntezy bia!ka – okre lenie etapu 

procesu wskazanego na schemacie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie prawid!owej nazwy etapu biosyntezy bia!ka. 
 

Poprawna odpowied$: 

transkrypcja 
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b) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie roli kwasów nukleinowych 

w procesie biosyntezy bia!ka – okre lenie rodzaju 

RNA uczestnicz"cego w tym procesie. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy prawid!owego rodzaju RNA. 

 

Poprawna odpowied$: 

mRNA (matrycowy RNA) 

Zdaj cy mo!e poda" nazwy synonimiczne:  informacyjny RNA, iRNA 

 

c) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie roli kwasów nukleinowych 

w procesie biosyntezy bia!ka – przedstawienie roli 

tRNA w tym procesie.  

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie roli tRNA w procesie biosyntezy bia!ka. 

 

Poprawna odpowied$: 

tRNA transportuje aminokwasy z cytoplazmy na rybosomy. 

 

Zadanie 25. 

a) 

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie p!ci osoby na podstawie analizy 

kariotypu. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie p!ci osoby, której kariotyp przedstawiono 

na schemacie. 

 

Poprawna odpowied$: 

p!e& %e)ska 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie przyk!adów chorób dziedzicznych 

cz!owieka jako konsekwencji mutacji wykrywanych 

na podstawie analizy kariotypu. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za wybór prawid!owej nazwy choroby oraz opisanie zmiany 

w kariotypie, która umo%liwia jej rozpoznanie. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

zespó! Downa – trisomia 21 chromosomu lub 3 chromosomy nr 21 

lub 

zespó! Turnera – obecno & tylko 1 chromosomu X lub X0 lub monosomia chromosomu X, 

lub 

zespó! Klinefeltera – dodatkowy chromosom X u m'%czyzny lub XXY. 
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Zadanie 26. 

a) 

Tworzenie informacji 

Rozwi"zanie zadania z zakresu dziedziczenia cech 

u cz!owieka – okre lenie genotypów ze wzgl'du 

na podan" cech'. 

0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie genotypów obojga rodziców. 

 

Poprawna odpowied$: 

genotyp matki: Aa 

genotyp ojca: aa 

 

b) 

Tworzenie informacji 

Wykonanie oblicze) i rozwi"zanie zadania z zakresu 

dziedziczenia cech u cz!owieka – zapisanie krzy%ówki 

genetycznej i okre lenie prawdopodobie)stwa 

wyst"pienia podanej cechy. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za prawid!owy zapis krzy%ówki oraz 1 punkt za podanie 

prawdopodobie)stwa urodzenia si' dziecka ze zdolno ci" zwijania j'zyka w rurk'. 

 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

 

           ,      -           a                     a 

               A                Aa               Aa 

                a                aa                aa 

 

Prawdopodobie)stwo urodzenia si' dziecka ze zdolno ci" zwijania j'zyka: 50% lub ½, 

lub 0,5. 

 

Zdaj cy  nie  otrzymuje  punktu  za podanie prawdopodobie#stwa w przypadku 

nieprawid$owo zapisanej krzy!ówki.  
 

Zadanie 27. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Przedstawienie pochodzenia cz!owieka – podanie 

cech cz!owieka rozumnego. 
0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje po 1 punkcie za znaczenie ka%dego z dwóch zestawów cech prawid!owo 

opisuj"cych cechy cz!owieka rozumnego. 

 

Poprawne odpowiedzi: 

B, E 
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Zadanie 28. 

Korzystanie z informacji 

Skonstruowanie wykresów s!upkowych ilustruj"cych 

zawarto & dioksyn w mleku na podstawie danych 

w tabeli. 

0–2 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawne opisanie obu osi: o  Y – zawarto & dioksyn w mleku 

(w jednostkach umownych), o  X – (kraj) Chorwacja, Niemcy lub (rok) 1988, 1993, 2002.  

oraz 

zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za poprawne wyskalowanie osi Y oraz poprawne wykonanie 

wszystkich wykresów s!upkowych dla ka%dego z dwóch krajów wraz z legend" i podpisaniem 

s!upków.  

 

Zdaj cy mo!e wykona" jeden wykres na wspólnej osi: oddzielnie dla Chorwacji i dla Niemiec 

albo jeden wykres dla Chorwacji i Niemiec w poszczególnych latach. 
 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

 

Zadanie 29. 

 

Tworzenie informacji 

Zinterpretowanie informacji i wyja nienie zale%no ci 

przyczynowo-skutkowych na podstawie danych 

przedstawionych w tabeli. 
0–1 

 

Zdaj"cy otrzymuje 1 punkt za trafne okre lenie tendencji zmian zawarto ci dioksyn w mleku 

krów w obu krajach i podanie jej prawdopodobnej przyczyny. 

 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

Jest to tendencja spadkowa poniewa%, np. 

 ! najprawdopodobniej zmieni!a si' technologia budowy spalarni na bardziej przyjazn" 

dla  rodowiska 

 ! wprowadzono ograniczenie spalania biomasy oraz odpadów organicznych 

 ! wprowadzono odpowiednie regulacje prawne dotycz"ce uwalniania dioksyn 

do atmosfery. 
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