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Zadanie 1. (02) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

II. Znajomość metodyki badań biologicznych. 

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

I. Związki chemiczne budujące organizmy oraz 

pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń: 

4) przedstawia […] fermentację […] alkoholową 

jako procesy dostarczające energii; wymienia 

substraty i produkty tych procesów oraz określa 

warunki ich przebiegu. 

Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń: 

1) planuje i przeprowadza doświadczenie: 

a) wykazujące, że podczas fermentacji drożdże 

wydzielają dwutlenek węgla. 

 

Rozwiązanie 

1.1. NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

1.2. TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

IV. Rozumowanie i  argumentacja. 

III. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby 

identyfikacji i przegląd różnorodności 

organizmów. Uczeń: 

9) wymienia cechy umożliwiające 

zaklasyfikowanie organizmu do […] 

stawonogów ([…] owadów i pajęczaków) […] 

oraz identyfikuje nieznany organizm jako 

przedstawiciela jednej z wymienionych grup na 

podstawie obecności tych cech. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 3. (02) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

IV. Rozumowanie i argumentacja. IV. Ekologia. Uczeń: 

2) wskazuje, na przykładzie dowolnie 

wybranego gatunku, zasoby, o które konkurują 

jego przedstawiciele między sobą i z innymi 

gatunkami […]. 
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III. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby 

identyfikacji i przegląd różnorodności 

organizmów. Uczeń: 

1) […] przedstawia zasady systemu klasyfikacji 

biologicznej ([…] podwójne nazewnictwo). 

 

Rozwiązanie 

3.1. NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

3.2. TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

III. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby 

identyfikacji i przegląd różnorodności 

organizmów. Uczeń: 

10) […] porównuje grupy kręgowców pod 

kątem [...] narządów wymiany gazowej […]. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 5. (01) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Znajomość różnorodności biologicznej 

i podstawowych procesów biologicznych. 

VIII. Genetyka. Uczeń: 

1) […] rozróżnia autosomy i chromosomy płci. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 
Zadanie 6. (0–1) 

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. 
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Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 

do rozwiązywania problemów. 

3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 

2) […] dobiera współczynniki w równaniach 

reakcji chemicznych […]. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 8. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 

do rozwiązywania problemów. 

5. Woda i roztwory wodne. Uczeń: 

6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: 

stężenie procentowe, […] masa rozpuszczalnika, 

masa roztworu […]; 

4) opisuje różnice pomiędzy […] roztworem 

nasyconym i nienasyconym. 

 

Rozwiązanie 

8.1. B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

8.2. A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 9. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

III. Opanowanie czynności praktycznych 7. Sole. Uczeń: 

1) wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg 

reakcji zobojętniania […]. 

6. Kwasy i zasady. Uczeń: 

6) wskazuje na zastosowania wskaźników 

(fenoloftaleiny […]); rozróżnia doświadczalnie 

kwasy i zasady za pomocą wskaźników. 
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Rozwiązanie 

9.1. A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

9.2. A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 10. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy 

do rozwiązywania problemów. 

8. Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń: 

2) definiuje pojęcia: węglowodory nasycone 

i nienasycone; 

6) podaje wzory ogólne szeregu 

homologicznego alkenów […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 11. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu 

poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych 

zadań obliczeniowych. 

1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 

1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu 

ruchu […]; 

2) odczytuje prędkość i przebytą odległość 

z wykresów zależności drogi i prędkości od 

czasu […]. 

8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 

8) […] odczytuje dane z wykresu. 

 

Rozwiązanie 

11.1. B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

11.2. B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 12. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości 

przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 

poznanych praw i zależności fizycznych. 

4. Elektryczność. Uczeń: 

13) wymienia formy energii, na jakie zamieniana 

jest energia elektryczna. 

5. Magnetyzm. Uczeń: 

6) […] wyjaśnia działanie silnika elektrycznego 

prądu stałego. 

 

Rozwiązanie 

12.1. TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

12.2. NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 13. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymagania 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. 

1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 

10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, 

posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 14. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości 

przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 

poznanych praw i zależności fizycznych. 

 

7. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń: 

5) opisuje (jakościowo) bieg promieni przy 

przejściu światła z ośrodka rzadszego do 

ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie. 

8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 

2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu […]. 

 

Rozwiązanie 

C 
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Schemat punktowania 

1p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie 

wniosków z otrzymanych wyników. 

8. Wymagania przekrojowe. Uczeń 

12) planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera 

właściwe narzędzia pomiaru […]. 

9. Wymagania doświadczalne. Uczeń: 

1) wyznacza gęstość substancji, z jakiej 

wykonano przedmiot w kształcie 

prostopadłościanu […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 16. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

geograficznej. 

III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 

geograficznych w praktyce. 

 

1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji  

i posługiwania się mapą. Uczeń: 

6) określa położenie geograficzne […] punktów 

i obszarów na mapie. 

6. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej 

Polski. Uczeń: 

6) wykazuje na przykładach walory turystyczne 

Polski […]. 
 

Rozwiązanie 

16.1. NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

16.2. TAK 
 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

geograficznej. 

II. Identyfikowanie związków 

i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk 

i procesów. 

3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. 

Uczeń: 

5) […] wykazuje związki pomiędzy płytową 

budową litosfery a występowaniem zjawisk 

wulkanicznych […]. 
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Rozwiązanie 

TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 
Zadanie 18. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

geograficznej. 

9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – 

gospodarka. Uczeń: 

1) wykazuje się znajomością podziału politycznego 

Europy; 

10) prezentuje […] trasę wycieczki po Europie lub 

jej części. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 
Zadanie 19. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

geograficznej. 

III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 

geograficznych w praktyce. 

1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji  

i posługiwania się mapą. Uczeń: 

8) analizuje i interpretuje treści map […] 

turystycznych.  

9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – 

gospodarka. Uczeń: 

7) przedstawia główne cechy położenia […] Paryża 

[…]. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

8) […] rozróżnia prawy i lewy brzeg (rzeki). 

 

Rozwiązanie 

19.1. TAK 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie 

19.2. NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 20. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

geograficznej. 

II. Identyfikowanie związków  

i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk  

i procesów. 

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek –

przyroda – gospodarka. Uczeń: 

4) wykazuje znaczenie czynników społeczno- 

-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki 

Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska 

przyrodniczego. 

 

Rozwiązanie 

NIE 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 

 


