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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA
ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I
Zasady oceniania
• Za rozwi¹zanie zadañ z arkusza I mo¿na uzyskaæ maksymalnie 40 punktów.
• Model odpowiedzi uwzglêdnia jej zakres merytoryczny, a nie jest cis³ym wzorcem
sformu³owania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadañ zamkniêtych).
• Za odpowiedzi do poszczególnych zadañ przyznaje siê wy³¹cznie pe³ne punkty.
• Za zadania otwarte, za które mo¿na przyznaæ tylko jeden punkt, przyznaje siê punkt
wy³¹cznie za odpowied w pe³ni poprawn¹.
• Za zadania otwarte, za które mo¿na przyznaæ wiêcej ni¿ jeden punkt, przyznaje siê tyle
punktów, ile prawid³owych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem
w kluczu) przedstawi³ zdaj¹cy.
• Je¿eli podano wiêcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni¿ wynika to z polecenia
w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest
w poleceniu.
• Je¿eli podane w odpowiedzi informacje (równie¿ dodatkowe, które nie wynikaj¹
z polecenia w zadaniu) wiadcz¹ o zupe³nym braku zrozumienia omawianego zagadnienia
i zaprzeczaj¹ udzielonej prawid³owej odpowiedzi, odpowied tak¹ nale¿y oceniæ na zero
punktów.
Model odpowiedzi i schemat punktowania zadañ z arkusza I
Numer
zadania

1.

2.

3.

4.

5.

Oczekiwana odpowied

Za ka¿de dwa z czterech prawid³owe uzupe³nienia - po 1 pkt.
Prawid³owa odpowied: A - organellum, B - organ, C - wydalaniem,
D - wydzielana.
Za prawid³owe okrelenie przynale¿noci obu sk³adników b³ony
komórkowej - 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: 2 - lipidy (fosfolipidy, t³uszczowce) (1 pkt), 3 bia³ka (1 pkt).
Za prawid³owo okrelon¹ cechê - 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: komórki zdolne do czêstych podzia³ów
komórkowych (co gwarantuje mo¿liwoæ wzrostu) (1 pkt).
Za prawid³owe wymienienie dwóch organelli zwi¹zanych z syntez¹
bia³ka - 1pkt.
Przyk³ady organelli: j¹dro komórkowe, rybosomy, retikulum
endoplazmatyczne, mitochondrium, chloroplasty.
Za prawid³owe nazwanie procesów w obu organellach - 1 pkt.
Przyk³ady odpowiedzi:
- w j¹drze (mitochondriach, chloroplastach) - transkrypcja,
- w rybosomach /ER/ - translacja,
- w mitochondriach - wytwarzanie ATP (niezbêdnego do biosyntezy
bia³ek).
Za prawid³ow¹ kolejnoæ procesów - 1 pkt.
Poprawna odpowied: C, B, A, D - 1 pkt.
Za trafny wybór procesu swoistego dla retrowirusów - 1 pkt.
Poprawna odpowied: proces C (1 pkt).
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Za prawid³owe wskazanie ³odygi zdolnej do przyrostu na gruboæ
– 1 pkt.
Poprawna odpowied: ³odyga A (1 pkt).
Za trafny argument – 1 pkt.
Przyk³ad argumentu: obecnoæ miazgi w wi¹zce przewodz¹cej (1 pkt).
Za poprawne podanie nazwy wskazanych elementów rysunku
i okrelenie ich roli biologicznej – 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: wskazane elementy rysunku to kosmki jelitowe
(mikrokosmki), które zwiêkszaj¹ powierzchniê wch³aniania sk³adników
pokarmowych
(1 pkt).
Za prawid³ow¹ kolejnoæ sformu³owañ – 1 pkt.
Poprawna odpowied: D, C, A, B - 1 pkt.
Za stwierdzenie, ¿e rysunek B obrazuje wydech - 1 pkt.
Za stwierdzenie, ¿e przepona jest miêniem - 1 pkt.
Za ka¿d¹ z dwóch prawid³owo podan¹ nazwê zwi¹zku - po 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: X - acetylo-CoA (1 pkt), Y – NADH2 (1 pkt).
Za prawid³owe okrelenie kierunku przep³ywu krwi w naczyniach 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: krew w naczyniach p³ynie od têtnicy w¹trobowej,
poprzez naczynia w³osowate, do ¿y³y w¹trobowej (1 pkt).
Za ustalenie, ¿e ¿y³¹ w¹trobow¹ p³ynie krew z wiêksz¹ iloci¹ CO2
– 1 pkt.
Za prawid³owo okrelon¹ si³ê transportuj¹c¹ wodê - 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: transport wody do nadziemnych czêci drzew
w stanie bezlistnym odbywa siê dziêki parciu korzeniowemu (1 pkt).
Za prawid³owo podan¹ nazwê opisanego narz¹du – 1 pkt.
Poprawna odpowied: pêcherz moczowy (1 pkt).
Za prawid³owe wyjanienie na czym polega resorpcja i sekrecja –
po 1 pkt.
Przyk³ady odpowiedzi:
- resorpcja polega na zwrotnym wch³anianiu z moczu do krwi (osocza,
organizmu) substancji przydatnych organizmowi (1 pkt),
- sekrecja polega na wydzielaniu do kanalika ró¿nych substancji (1 pkt).
Za prawid³owe nazwanie struktury X i okrelenie jej funkcji – 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: struktura X to jajnik (¿eñski gruczo³ p³ciowy),
produkuj¹cy komórki jajowe (¿eñskie hormony p³ciowe) (1 pkt).
Za ka¿dy z dwóch trafny argument - po 1 pkt.
Przyk³ady argumentów:
- umo¿liwienie rozerwania ³upiny nasiennej (1 pkt)
- zwiêkszenie intensywnoci metabolizmu (rozwoju i wzrostu zarodka)
(1 pkt).
Za prawid³owe okrelenie kierunku przewodzenia impulsów – 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: korzonki grzbietowe (tylne) przewodz¹ impulsy
nerwowe do rdzenia, korzonki brzuszne (przednie) od rdzenia (1 pkt).
Za poprawne wyjanienie przyczyny mieszanego (czuciowo-ruchowego)
charakteru nerwów rdzeniowych – 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: nerwy rdzeniowe zawieraj¹ w³ókna czuciowe
i ruchowe, dlatego maj¹ charakter mieszany tj. czuciowo-ruchowy
(1 pkt).
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18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

Za prawid³owe okrelenie dwóch z czterech miejsc, w które nale¿y
wpisaæ wyrazy wydzielanie i ograniczenie wydzielania – po 1 pkt.
Poprawna odpowied:
- wydzielanie – miejsca 1 i 4 (1 pkt),
- ograniczenie wydzielania – miejsca 2 i 3 (1 pkt).
Za trafne wskazanie odpowiedzi prawid³owej – 1 pkt.
Poprawna odpowied: C (1 pkt).
Za prawid³owe narysowanie i objanienie ka¿dego z dwóch przyk³adów
mutacji chromosomowych strukturalnych - po 1 pkt.
Przyk³ady:
- LEKTURAURA - podwojenie fragmentu chromosomu (duplikacja)
(1 pkt),
- LEKT - wypadniêcie fragmentu chromosomu (delecja) (1 pkt),
- LEKTARU - odwrócenie fragmentu chromosomu o k¹t 180o (inwersja,
odstêpstwo od pierwotnej kolejnoci genów) (1 pkt),
- LEKTURAOBO - przeniesienie fragmentu chromosomu do
chromosomu niehomologicznego (translokacja) (1 pkt).
Za prawid³owe okrelenie genotypów rodziców – 1 pkt.
Poprawna odpowied: genotyp kury: XA Y, genotyp koguta: Xa Xa
– (1 pkt). Dopuszczalny jest inny sposób zapisu genotypów.
Za prawid³owe okrelenie fenotypów potomstwa – 1 pkt.
Poprawna odpowied: pr¹¿kowane koguty, niepr¹¿kowane kury (1 pkt).
Za prawid³owy wybór stwierdzenia fa³szywego – 1 pkt.
Poprawna odpowied: stwierdzenie B (1 pkt).
Za prawid³owe okrelenie ka¿dych dwóch z czterech cech populacji - po
1 pkt.
Przyk³ady cech: liczebnoæ populacji, zagêszczenie populacji, struktura
(rozk³ad) p³ciowa populacji, struktura (rozk³ad) wiekowy populacji.
Za prawid³owe podanie nazwy zale¿noci, jaka wystêpuje miêdzy
populacjami karpia i amura, oraz wyjanienie, na czym ta zale¿noæ
polega – po 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: miêdzy populacj¹ karpia i amura wystêpuje
komensalizm (wspó³biesiadnictwo) (1 pkt), gdy¿ wystêpowanie w stawie
amurów dzia³a na korzyæ populacji karpia (uniemo¿liwiaj¹ one
zarastanie stawu, zapewniaj¹c w ten sposób dobre warunki do ¿ycia
karpiom), natomiast obecnoæ karpi w stawie jest obojêtna dla populacji
amura (1 pkt).
Za prawid³owe wyjanienie zale¿noci miêdzy zró¿nicowaniem
gatunkowym ekosystemu a jego zdolnoci¹ do utrzymaniem równowagi
ekologicznej – 1 pkt.
Przyk³ad odpowiedzi: im mniejsze (wiêksze) zró¿nicowanie gatunkowe
ekosystemu (biocenozy), tym mniejsze (wiêksze) jego zdolnoci
samoregulacyjne, umo¿liwiaj¹ce utrzymanie równowagi ekologicznej
(1 pkt).

Strona 3 z 3

2

1
2

2

1
2

2

1

