
 

 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 
………………………………………………………………….. 

Pełna nazwa szkoły 

 

 

…………………………………………………….. 

 

Maksymalna liczba punktów 40 

Uzyskana liczba punktów  
 

 
        

 

KONKURS BIOLOGICZNY 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ETAP TRZECI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 17 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. 

Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane. 
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego. 

8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych 

do uzyskania za dane zadanie. 

 

 

 

POWODZENIA! 
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Zadanie 1. (4 punkty) 

Pałanki (Trichosurus) spokrewnione z koalą, zamieszkują australijski las eukaliptusowy. Ich 

wygląd jest bardzo różnorodny. Zwykle mają puszyste, wełniste futro, niektóre gatunki 

posiadają fałd skórny. Chwytny ogon jest równy długości ciała. Dwa palce przednich łap są 

przeciwstawne trzem pozostałym. Najczęściej prowadzą nocny tryb życia. Budują dziuple 

na wysokich drzewach, w których spędzają większość czasu. Ich pożywieniem są rośliny, 

grzyby oraz owady. Są rozdzielnopłciowe. Samice po kilkunastodniowej ciąży rodzą młode 

w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Dalszy rozwój przebiega w fałdzie skóry (marsupium) 

samicy, do której młode przedostają się o własnych siłach. Tam przytwierdzają się do sutków 

matki i rozpoczynają pobieranie pokarmu. Po kilku miesiącach osiągają zdolność 

samodzielnego życia.   

a. Na podstawie tekstu podaj dwie cechy rozmnażania i rozwoju pałanek, 

charakterystyczne dla ssaków świadczące o przynależności pałanek do tej grupy 

kręgowców:  
 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………..……………………………..……………………... 

b. Zaznacz dokończenie zdania.   Pałanki są przedstawicielami: 
 

A. stekowców 

ponieważ 

1. 
młode zaraz po urodzeniu rozwijają się 

w torbie lęgowej. 

B. torbaczy 2. 
z jaj rodzą się młode zdolne do samodzielnego 

rozwoju. 

C. łożyskowców  3. 
młode żywią się mlekiem matki spływającym 

z gruczołów mlekowych. 

 

c. Wybierz dwie cechy budowy wymienione w tekście, które stanowią przystosowanie 

do nadrzewnego trybu życia opisanych zwierząt.   

 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………… 

 

d. Spośród wymienionych podkreśl wszystkie poziomy troficzne, które mogą 

zajmować pałanki w ekosystemie lasu eukaliptusowego. 

 

1. producenci       2. konsumenci I rzędu      3.  konsumenci II rzędu       4.  reducenci 

 

 

Liczba punktów 

….. /4 
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Zadanie 2. (2 punkty)  

 Schemat przedstawia współpracę chloroplastów i mitochondriów w jednej komórce. 

a. Podaj nazwy związków chemicznych (A i B), które mogą być wzajemnie 

przekazywane pomiędzy przedstawionymi na schemacie organellami, w celu 

efektywnego zachodzenia procesów życiowych komórki. 

 

 

A…………………………… 
 

 

 

B. …………..…………….. 

 

b. Podaj przykład komórki, w obrębie której możliwa jest współpraca chloroplastów 

i mitochondriów.  

………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba punktów 

….. /2 

 

Zadanie 3. (1 punkt) 

Do każdego z poziomów organizacji ludzkiego organizmu dobierz, spośród wymienionych 

w kolumnie 2, odpowiadający mu element budowy. 

Poziom organizacji Element budowy 

1. makrocząsteczka  A. erytrocyt  

2. organellum komórkowe B. mitochondrium  

3. komórka  C. śledziona  

4. tkanka  D. krew  

5. narząd  E. hemoglobina 

 

1. ….……..       2. ………..       3. ……….       4. ……….       5. ………..     

 

Liczba punktów 

….. /1 

chloroplast  mitochondrium  
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Zadanie 4. (3 punkty) 

Histony są białkami prostymi, które dobrze rozpuszczają się w wodzie. W połączeniu z DNA 

tworzą chromatynę komórek eukariotycznych.   

 

https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/genetyka/152303,choroby-epigenetyczne-choroby-genetyczne-niewywolane-mutacjami 

a. Wyjaśnij, dlaczego histony zaliczamy do białek prostych. W odpowiedzi uwzględnij 

skład chemiczny (budowę) tych cząsteczek. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b. Określ,  czy w dojrzałych erytrocytach występują białka histonowe. Odpowiedź 

uzasadnij, odnosząc się do budowy tych krwinek. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c. Podaj nazwę struktury komórkowej, w której występują nukleosomy.  

………………………………………………………………………………………………… 

Liczba punktów 

….. /3 
 

Zadanie 5. (1 punkt) 

Podkreśl wszystkie organizmy i tkanki, których komórki mają wiele jąder: 

gałęzatka,   neuron,   tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana,    nabłonek płaski 

 

Liczba punktów 

….. /1 
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Zadanie 6. (2 punkty) 

Podane stwierdzenia dotyczące funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego 

dopasuj jako efekt działania układu współczulnego lub układu przywspółczulnego. 

Wpisz znak X w odpowiednie miejsce. 

Lp.  Efekt działania układu Współczulny Przywspółczulny 

a. Przyspiesza przemianę materii.   

b. Hamuje aktywność trawienną żołądka.     

c. Warunkuje powrót organizmu do stanu równowagi.    

d.  Rozszerza źrenice.     

 

Liczba punktów 

….. /2 
 

Zadanie 7.  (3 punkty)  

Epifity to rośliny rosnące na innych roślinach. Korzystają z innego gatunku jako podpory. 

Samodzielnie przeprowadzają fotosyntezę. W ekosystemach lądowych wyrastają często 

w miejscach, gdzie gromadzi się martwa materia organiczna np. w rozwidleniu pędu, 

lub osiedlają się na pędach innych roślin, pobierając składniki odżywcze i wodę z powietrza 

i niesionych przez nie pyłów, opadów i detrytusu. Nieliczne epifity np. zimozielona jemioła 

wykształcają korzenie ssawki, za pomocą których z rośliny żywiciela pobierają wodę z solami 

mineralnymi. Szereg epifitycznych roślin na przykład storczyki, wykształcają na korzeniach 

powietrznych tzw. welamen. 

a. Wykaż, dlaczego jemioła jest rośliną półpasożytniczą? W odpowiedzi uwzględnij dwie 

cechy budowy jemioły. 

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………. 

b.  Podaj, jaką funkcję pełnią korzenie powietrzne storczyków? 

…………………………………………………………………………………………………. 

c. Podkreśl, w jakiej zależności międzygatunkowej pozostają storczyki z roślinami, 

które porastają: 
 

A. Symbioza, w której storczyki oddają produkowane w procesie fotosyntezy związki 

organiczne. 
 

B. Konkurencja o światło. 
 

C. Pasożytnictwo, storczyk z rośliny gospodarza pobiera produkty fotosyntezy. 

 
 

Liczba punktów 

….. /3 
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Zadanie 8. (2 punkty) 

Automatyczną reakcję organizmu na bodziec nazywamy odruchem. Poniższe odruchy 

podziel na bezwarunkowe i warunkowe. Wstaw znak X w odpowiednie komórki tabeli. 

Lp.  Przykład odruchu  Odruch 

bezwarunkowy  
Odruch 

warunkowy  

a. 
Kichanie w odpowiedzi na obce, niepożądane 

substancje, które dostały się do dróg oddechowych. 
  

b. 
Naciskanie hamulca w samochodzie przy zbliżeniu 

się do przeszkody. 
  

c. Wydzielanie śliny na widok cytryny. 
  

d. Odruch Babińskiego. 
  

 

Liczba punktów 

….. /2 
 

Zadanie 9. (3 punkty) 

Enzymy trawienne to substancje wydzielane w układzie pokarmowym przez gruczoły 

trawienne. W większości zaliczane są do enzymów hydrolitycznych katalizujących rozkład 

związków  złożonych zawartych w pokarmie do związków prostszych.  

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz trawienie pokarmów w poszczególnych 

odcinkach przewodu pokarmowego. 

 

Odcinek przewodu 

pokarmowego  

Trawiony składnik 

pokarmowy 

Przykład 

enzymu  
Produkt trawienia  

jama ustna skrobia   

  pepsyna peptydy 

jelito cienkie   
glicerol i kwasy 

tłuszczowe 

 

 

 

Zadanie 10. (1 punkt) 

Wybierz i podkreśl elementy budowy dorosłego człowieka, które nie są ukrwione: 

a. kości         b. włosy         c. paznokcie         d. mięśnie          e. pęcherzyki płucne 

Liczba punktów 

….. /1 
 

Liczba punktów 

….. /3 
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Zadanie 11. (1 punkt) 

Każda z gamet uczestnicząca w procesie zapłodnienia przekazuje do zygoty określony zestaw 

chromosomów. Zygota otrzymuje haploidalny zestaw chromosomów od organizmów 

rodzicielskich. Literami oznaczono allele poszczególnych genów.  

Na podstawie genotypu zygoty oraz położenia genów na chromosomach matczynych 

oznacz położenie odpowiednich alleli na chromosomach otrzymanych od ojca. 

Chromosomy otrzymane 

od matki 

Chromosomy otrzymane 

od ojca 

Genotyp zygoty 

 

  A 

  B       D 

 

 

 

 

AaBBDd 

 

 

 

 

Zadanie 12. (3 punkty)  

Mutacje to zachodzące spontanicznie lub pod wpływem czynników mutagennych nagłe 

zmiany w materiale genetycznym żywych organizmów.  

a. Uzupełnij tabelę, wpisz w puste wiersze brakującą nić mRNA po mutacji oraz 

fragment białka powstałego w wyniku jej translacji. W procesie odczytywania 

kolejności aminokwasów w białku wykorzystaj fragment tabeli kodu genetycznego 

Kodon  AUG GGC GCC CGG CCU CCG 

Aminokwas  metionina glicyna alanina arginina prolina prolina 

 

 Przed mutacją Po mutacji  

DNA   NIĆ KODUJĄCA  

          NIĆ MATRYCOWA  

ATG CGG GCC  

TAC GCC CGG 

ATG CCG GCC 

TAC GGC CGG 

mRNA powstałe w wyniku 

transkrypcji 
AUG CGG GCC  

białko (peptyd) powstałe 

w wyniku translacji 
metionina- arginina- alanina  

 

b. Określ, na czym polegała zmiana w strukturze I-rzędowej peptydu po mutacji. 
 

………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

 

Liczba punktów 

….. /1 

Liczba punktów 

….. /3 
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Zadanie 13. (5 punktów) 

Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczną, która występuje u osób posiadających mutacje 

w genie kodującym białko CFTR. Gen ten zlokalizowany jest na 7 chromosomie. Białko 

CFTR reguluje funkcje kanału chlorkowego w komórkach nabłonka gruczołów wydzielania 

zewnętrznego dróg oddechowych, a także trzustki, wątroby, ślinianek czy gruczołów 

potowych. Uszkodzenie tych funkcji skutkuje wydzielaniem przez gruczoły śluzowe chorego 

niezwykle gęstej, lepkiej wydzieliny zwłaszcza w płucach i trzustce.  

Na podstawie:  https://zdrowegeny.pl/poradnik/mukowiscydoza-choroba-genetyczna-dzieci-ktorej-mozna-uniknac 

a. Oceń prawdziwość podanych informacji na temat mukowiscydozy. Wybierz P, jeśli 

zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

1.  Mukowiscydoza dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny.  P F 

2.  Jeżeli tylko jedno z rodziców jest nosicielem mukowiscydozy, dziecko na 

pewno urodzi się chore. 
P F 

3.  Nosicielem wadliwego genu może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna.  P F 

4.  Chore dziecko dziedziczy po jednym allelu recesywnym od obojga 

z rodziców. 
P F 

 

b. Zdrowym rodzicom urodziło się chore na mukowiscydozę dziecko.  

Zaznacz prawidłowe określenie genotypu dziecka (a-c) oraz genotypów jego rodziców 

(1-3). 
 

Chore 

dziecko jest 

a. homozygotą 

dominującą 

ponieważ 

1. matka i ojciec są homozygotami 

dominującymi. 

b. homozygotą 

recesywną 
2. rodzice są heterozygotami. 

c. heterozygotą 
3. ojciec jest homozygotą 

dominującą, a matka heterozygotą.  
 

c. Rozwiąż krzyżówkę i oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko pary 

rodziców z podpunktu b będzie również chore na mukowiscydozę.  

Allel odpowiedzialny za mukowiscydozę oznacz literą - a.  
 

 
 

 

Prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka wynosi  ……….….%  

 

Liczba punktów 

….. /5 
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Zadanie 14. (4 punkty) 

Sukcesja pierwotna została dobrze zbadana po erupcjach wulkanów i cofaniu się lodowca. 

Przykładem jest kolonizacja wyspy Signy, która została odsłonięta przez ustąpienie lodowca na 

Antarktydzie. Tutaj w ciągu kilkudziesięciu lat powstały pionierskie społeczności (porosty). 

Florę wyspy tworzą na ogół rośliny zarodnikowe, nasienne są nieliczne. Na wyspie gnieździ 

się 12 gatunków ptaków morskich oraz trzy gatunki pingwinów. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Signy_(wyspa) 

 
 

a. Podaj dwie prawdopodobne przyczyny, które umożliwiły kolonizację nowych 

gatunków roślin na wyspie Signy. 
 

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………….. 

b. Uporządkuj etapy sukcesji ekologicznej w kolejności ich zachodzenia. Wpisz w tabelę 

numery 2–5. 

 

Charakterystyka etapu Kolejność 

Rozwój bylin i drobnych krzewinek.  

Pojawienie się na nagich skałach porostów, mchów i grzybów. 1. 

Wśród porostów i w szczelinach skalnych gromadzenie się pyłu i materii 

organicznej. 
 

Pojawienie się pierwszych siewek drzew i rozwój krzewów.  

Tworzenie grubszej warstwy gleby i pojawienie się rocznych roślin: 

paproci, traw i ziół. 
 

 

c. Uzasadnij, dlaczego sukcesja po erupcjach wulkanów i cofaniu się lodowców jest 

przykładem sukcesji pierwotnej.  
 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

 

Zadanie 15. (1 punkt) 

W cząsteczce DNA jedna nić jest nicią kodującą, a druga – matrycową.  

Podaj kolejność nukleotydów w cząsteczce mRNA powstałej na drodze transkrypcji nici 

matrycowej tego fragmentu DNA. 

Fragment nici kodującej DNA:   ATGCCATAGGAC 

Fragment nici mRNA:    …………………………………………… 

Liczba punktów 

…… /1 
 

Liczba punktów 

…… /4 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rośliny_zarodnikowe
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Zadanie 16. (2 punkty) 

Podaj nazwy chorób pasożytniczych wywołanych przez protisty, których opis i źródło 

zakażenia podano w tabeli.  
 

Lp. Opis choroby Źródło zakażenia Nazwa choroby 

1. Żywicielem pośrednim 

może być człowiek, 

wszystkie ssaki i ptaki oraz 

inne zwierzęta domowe, zaś 

żywicielem ostatecznym kot 

lub inne zwierzęta 

kotowate.   

Zjedzenie niedogotowanego 

mięsa chorych zwierząt lub 

przez kontakt z odchodami 

kota zarażonego 

pasożytniczymi protistami.  

 

2. Choroba pasożytnicza, która 

występuje w niektórych 

rejonach Afryki, Azji oraz 

Ameryki Północnej 

i Południowej.   

Człowiek zaraża się, jeżeli 

zostanie ukłuty przez samicę 

komara widliszka, w której 

ślinie znajdują się formy 

inwazyjne pasożytniczych 

protistów.  

 

 

 

 
 

Zadanie 17. (2 punkty)  

Krążenie materii oraz przepływ energii w ekosystemie odbywa się wzdłuż łańcuchów 

troficznych (łańcuchów pokarmowych), czyli grup organizmów powiązanych zależnościami 

pokarmowymi. Organizmy reprezentujące dane ogniwo łańcucha pokarmowego stanowią 

pożywienie dla organizmów zajmujących ogniwo następne. 

 
 Na podstawie:  https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/poziom-troficzny 

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących obiegu materii i przepływu energii 

w przedstawionym ekosystemie wodnym.  

1.  W przedstawionej sieci pokarmowej bakterie pełnią funkcję producentów.  P F 

2. 
Ryby planktonożerne są ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego w tym 

ekosystemie.   
P F 

3. Ryby rybożerne nie konkurują z rybami planktonożernymi o pokarm. P F 

 

 

 

Liczba punktów 

….. /2 

Liczba punktów 

….. /2 
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KONKURS BIOLOGICZNY  

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KARTOTEKA I SCHEMAT OCENIANIA  
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

ETAP TRZECI  

 

Numer 

zadania 
Odniesienie do podstawy programowej Kryteria oceniania Przykładowe poprawne odpowiedzi 

Zad. 1.a Wymagania ogólne: 

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z 

analizy materiałów źródłowych. Uczeń 

wykorzystuje różnorodne źródła i metody 

pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną. 

Wymagania szczegółowe:  

1 pkt- za podanie dwóch cech dotyczących 

rozmnażania i rozwoju  świadczących 

 o przynależności pałanek do ssaków, 

0 pkt- za podanie jednej cechy dotyczącej 

rozmnażania i rozwoju świadczącej  

o przynależności pałanek do ssaków,  

za podanie błędnych cech lub brak odpowiedzi. 

1. Są żyworodne 

2. Młode żywią się mlekiem matki. 

Zad. 1.b 1 pkt- za prawidłowy wybór obu odpowiedzi 

0 pkt- za każdą inną odpowiedź 

B1 
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Zad.1.c 12) Ssaki. Uczeń: a) przedstawia różnorodność 

środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, b) 

obserwuje przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, 

schematy) i przedstawia cechy przystosowawcze do 

różnych środowisk życia, d) przedstawia sposób 

rozmnażania i rozwój ssaków, e) przedstawia 

znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka. 

1 pkt- za podanie dwóch cech  świadczących  

o  przystosowaniu pałanek do nadrzewnego 

trybu życia, 

0 pkt- za podanie jednej cechy świadczących  

o  przystosowaniu pałanek do nadrzewnego 

trybu życia, za podanie błędnych cech lub brak 

odpowiedzi. 

1. Chwytny ogon 

2. Dwa palce przednich łap są 

przeciwstawne trzem pozostałym.  

 

Zad. 1.d VII. Ekologia. Uczeń: 5. przedstawia strukturę 

troficzną ekosystemu; rozróżnia producentów, 

konsumentów (I-go i dalszych rzędów)  

i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu 

materii i przepływie energii przez ekosystem,  

6. opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy 

pokarmowe i sieci troficzne); konstruuje proste 

łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania); analizuje 

przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy 

pokarmowe. 

1 pkt – za podkreślenie konsumentów I- rzędu  

i konsumentów II- rzędu.  

0 pkt- za błędny wybór lub wybór tylko 

jednego poziomu, lub brak odpowiedzi. 

Podkreślenie: 2. konsumenci I- rzędu 

 3. konsumenci II -rzędu. 

Zad. 2.a I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 

6. przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze 

sposobów odżywiania się organizmów (substraty, 

produkty i warunki przebiegu procesu), 

8. przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację 

jako sposoby wytwarzania energii potrzebnej do 

życia (substraty, produkty i warunki przebiegu 

procesów), 

Wymagania dodatkowe: 

6). współpraca chloroplastów i mitochondriów  

w procesie przetwarzania energii w komórce, 

dowody na półautonomiczność tych struktur; 

 

1 pkt- za prawidłowe wpisanie  nazw  

4 związków. 

0 pkt- za prawidłowe wpisanie tylko trzech  

i mniej  związków lub odpowiedź błędną, lub 

brak odpowiedzi. 

A- Glukoza i  tlen 

B-  Dwutlenek węgla i woda 
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Zad. 2.b  I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 

5. porównuje budowę komórki bakterii, roślin i 

zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich 

rozróżnienie, 

1 pkt.- za podanie  poprawnego przykładu 

komórki, 

0 pkt- za błędne podanie przykładu komórki 

odnoszące się do komórek zwierzęcych, 

grzybowych, bakteryjnych  

Komórka roślinna/  komórki protistów 

roślinnych/ przykłady komórek roślinnych 

zawierających chloroplasty. 

Zad. 3 I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 1. 

przedstawia hierarchiczną organizację budowy 

organizmów, 

1 pkt- za prawidłowe przyporządkowanie 

wszystkich elementów, 

0 pkt- za każdą inną odpowiedź 

1-E,  2-B,  3-A,  4-D,  5-C 

Zad. 4.a   I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń:, 3. 

wymienia podstawowe grupy związków 

chemicznych występujących w organizmach (białka, 

cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole 

mineralne, witaminy) i podaje ich funkcje. 

Wymagania dodatkowe: 

1) budowa aminokwasów, wiązania peptydowe, 

białka proste i złożone; biologiczne znaczenie 

białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, 

keratyna, fibrynogen, hemoglobina, 

mioglobina), struktura 1-, 2-, 3-, 4-rzędowa 

białek; 

 

1 pkt-za wyjaśnienie odnoszące się do 

aminokwasów jako jedynych elementów 

składowych  budowy histonów. 

0 pkt- za błędny opis budowy histonów, jako 

białek prostych.  

Histony zbudowane są jedynie z 

aminokwasów. 

Zad. 4.b  III. Organizm człowieka. 1. Hierarchiczna budowa 

organizmu człowieka. Uczeń:  2) dokonuje 

obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na 

schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki 

zwierzęce (tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna, 

nerwowa). 

 5. Układ krążenia. Uczeń:, 3) przedstawia rolę 

głównych składników krwi (krwinki czerwone i 

białe, płytki krwi, osocze), 

1 pkt- za odniesienie się to braku białek 

histonowych z powodu nieobecności jądra 

komórkowego. 

W  dojrzałych erytrocytach nie występują 

histony, ponieważ w erytrocytach brak  jąder 

komórkowych. 

Zad. 4.c  Wymagania ogólne: 1 pkt- za podanie jądra komórkowego, 

0 pkt- za każda inną odpowiedź. 

Jądro komórkowe. 
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III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z 

analizy materiałów źródłowych. Uczeń 

wykorzystuje różnorodne źródła i metody 

pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną. IV. Rozumowanie  

i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania 

problemów biologicznych 

Wymagania szczegółowe: 

I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 4. porównuje 

budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, 

wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie, 

III. Organizm człowieka. 5. Układ krążenia. Uczeń:, 

3) przedstawia rolę głównych składników krwi 

(krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze), 

Zad. 5 I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 4. porównuje 

budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, 

wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie, 

 

1 pkt- za podkreślenie: gałęzatka, tkanka 

mięśniowa poprzecznie prążkowana. 

0 pkt- za każdą inna odpowiedź lub brak 

odpowiedzi.  

Gałęzatka,  tkanka mięśniowa poprzecznie 

prążkowana 

Zad. 6. III. Organizm człowieka. 9. Układ nerwowy. Uczeń: 

2) porównuje rolę współczulnego  

i przywspółczulnego układu nerwowego, 

2 pkt- za prawidłowe dopasowanie  wszystkich 

efektów działania układu współczulnego  
i układu przywspółczulnego, 
1 pkt- za prawidłowe za prawidłowe 

dopasowanie 3 stwierdzeń jako efekt działania 

układu współczulnego lub układu 

przywspółczulnego, 
0 pkt- za  prawidłowe dopasowanie  tylko 2 lub 

1 efektu lub błędne przyporządkowanie 

czterech efektów  

Współczulny: a, b, d 

Przywspółczulny: a, c 



5 
 

Zad.7.a 4) Rośliny okrytonasienne. Uczeń: 

d) opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako 

adaptację roślin okrytonasiennych do życia  

w określonych środowiskach, 

m) przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych  

w przyrodzie i dla człowieka. 

 

1 pkt- za odpowiedź uwzgledniającą zdolność 

jemioły do fotosyntezy oraz konieczność 

pobierania wody z solami mineralnymi  

z komórek gospodarza   

0 pkt- za błędną lub niepełną odpowiedź 

Jemioła jest zimozielona/ posiada chlorofil 

dzięki czemu przeprowadza fotosyntezę. 

Posiada korzenie ssawki za pomocą których 

pobiera  wodę i sole mineralne z komórek 

gospodarza. 

Zad. 7.b 1 pkt- za podanie prawidłowej funkcji korzeni 

powietrznych u storczyka. 

0 pkt- za błędne określenie funkcji korzeni 

powietrznych storczyka. 

1. Wchłanianie/ gromadzenie/ pobieranie 

wilgoci podczas deszczu lub mgły /z 

powietrza, 

2. pobieranie z powietrza składników 

odżywczych. 

3. udział w procesie fotosyntezy, 

4.  do mocowania do podpory, takiej jak 

pień drzewa lub skała; 

Zad. 7.c VII. Ekologia. Uczeń: 3. przedstawia oddziaływania 

antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową 

 i międzygatunkową, pasożytnictwo, drapieżnictwo  

i roślinożerność,  

1 pkt- za wskazanie odpowiedzi B, 

0 pkt- za każdą inną odpowiedź. .  

B  

Zad. 8 III. Organizm człowieka. 9. Układ nerwowy. Uczeń: 

3) opisuje łuk odruchowy i wymienia rodzaje 

odruchów, 

2 pkt- za prawidłowe przyporządkowanie 

wszystkich czterech przykładów odruchów, 

1 pkt- za prawidłowe przyporządkowanie 

przykładów trzech  odruchów, 

0 pkt- za przyporządkowanie tylko 2 lub mniej  

przykładów odruchów. 

Odruchy bezwarunkowe: a, d 

Odruchy warunkowe: b, c 

Zad. 9 III. Organizm człowieka. 

4. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 6) 

przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i 

węglowodanów; określa produkty tych procesów 

oraz podaje miejsce ich wchłaniania, 

3 pkt- za prawidłowe uzupełnienie wszystkich 

wierszy, 

2 pkt- za prawidłowe uzupełnienie dwóch 

wierszy, 

1 pkt- za prawidłowe uzupełnienie jednego 

wiersza, 
0 pkt- za błędne uzupełnienie w każdym 

wierszu tabeli. 

1  wiersz:     amylaza (ślinowa),  

     maltoza/ dekstryny/dwucukry; 

2  wiersz:     żołądek,    

               białko / polipeptydy; 

3  wiersz:     tłuszcze/ lipidy,    

                     lipaza 
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Zad. 10  III. Organizm człowieka. 

2. Skóra. Uczeń: 2) rozpoznaje elementy budowy 

skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz 

podaje ich funkcje, 

3. Układ ruchu. Uczeń: 2) przedstawia funkcje kości 

i wskazuje cechy budowy fizycznej i chemicznej 

umożliwiające ich pełnienie, 

7. Układ oddechowy. Uczeń: 1) rozpoznaje elementy 

budowy układu oddechowego (na schemacie, 

modelu, rysunku, według opisu itd.); podaje ich 

funkcje oraz przedstawia związek budowy tych 

elementów z pełnioną funkcją, 

1 pkt- za podkreślenie włosów i paznokci, 

0 pkt- za każdą inna odpowiedź. 

włosy, paznokcie 

Zad.11 V. Genetyka. Uczeń: 1. przedstawia strukturę i rolę 

DNA, 2. opisuje budowę chromosomu (chromatydy, 

centromer) i podaje liczbę chromosomów komórek 

człowieka oraz rozróżnia autosomy i chromosomy 

płci, 4. przedstawia znaczenie biologiczne mitozy 

 i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne  

i diploidalne,  6. przedstawia dziedziczenie cech 

jednogenowych, posługując się podstawowymi 

pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, 

homozygota, heterozygota, dominacja, 

recesywność), 

1 pkt- za prawidłowe zaznaczenie na 

chromosomach ojcowskich alleli a, B, d 

0 pkt- za błędne oznaczenie alleli na 

chromosomach. 

     

   a 

   B         d   

Zad. 12.a Wymagania ogólne: 

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z 

analizy materiałów źródłowych. Uczeń 

wykorzystuje różnorodne źródła i metody 

pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną.  

2 pkt- za prawidłowe wpisanie sekwencji 

nukleotydów w mRNA oraz prawidłowej 

sekwencji aminokwasów w białku. 

1 pkt- za prawidłowe wpisanie sekwencji 

nukleotydów w mRNA lub prawidłowej 

sekwencji aminokwasów w białku. 

mRNA:       AUG  CCG  GCC 

białko:     metionina- prolina - alanina 
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IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do 

rozwiązywania problemów biologicznych 

Wymagania szczegółowe: 

V. Genetyka. Uczeń:10. podaje ogólną definicję 

mutacji oraz wymienia przyczyny ich występowania 

(mutacje spontaniczne i wywołane przez czynniki 

mutagenne); podaje przykłady czynników 

mutagennych (promieniowanie UV, 

promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, 

toksyny grzybów pleśniowych, wirus HPV), 

Wymagania dodatkowe  

5)przebieg i znaczenie procesu transkrypcji  

i translacji. 

0 pkt- za nieprawidłowe wpisanie sekwencji 

nukleotydów w mRNA oraz nieprawidłowej 

sekwencji aminokwasów w białku. 

 

Zad. 12.b Wymagania ogólne: 

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z 

analizy materiałów źródłowych. Uczeń 

wykorzystuje różnorodne źródła i metody 

pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną. IV. Rozumowanie i 

zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania 

problemów biologicznych 

Wymagania dodatkowe: 

1) budowa aminokwasów, wiązania peptydowe, 

białka proste i złożone; biologiczne znaczenie 

białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, 

keratyna, fibrynogen, hemoglobina, 

mioglobina), struktura 1-, 2-, 3-, 4-rzędowa 

białek. 

 

1 pkt- za prawidłowe opisanie zmiany  

w sekwencji aminokwasów w peptydzie. 

0 pkt- za błędną odpowiedź. 

Doszło do zmiany aminokwasów 

zamiast argininy jest prolina 
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Zad. 13.a V. Genetyka, Uczeń: 6. przedstawia dziedziczenie 

cech jednogenowych, posługując się podstawowymi 

pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, 

homozygota, heterozygota, dominacja, 

recesywność),  

10. podaje ogólną definicję mutacji oraz wymienia 

przyczyny ich występowania (mutacje spontaniczne 

i wywołane przez czynniki mutagenne); podaje 

przykłady czynników mutagennych 

(promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki 

dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, 

wirus HPV), 11. podaje przykłady chorób 

genetycznych człowieka warunkowanych mutacjami 

(mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół Downa). 

2 pkt – za poprawną ocenę czterech zdań 

dotyczących dziedziczenia mukowiscydozy. 

1pkt- za poprawną ocenę trzech lub  dwóch  

zdań, 

0 p. –za poprawną ocenę tylko jednego zdania 

lub za każdą inną odpowiedź lub za brak 

odpowiedzi. 

1. P 

2. F 

3. P 

4. P 

Zad. 13.b 1 pkt- za prawidłowe wskazanie B2 

0 pkt- za błędną odpowiedź 

B2 

Zad.13.c 2 pkt- za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 

oraz podanie prawdopodobieństwa. 

1 pkt- za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 

bez podania prawdopodobieństwa. 

0 pkt- za błędne  rozwiązanie krzyżówki oraz  

błędne określenie  prawdopodobieństwa. 

 

Gamety  A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Prawdopodobieństwo wynosi 25% 

Zad. 14.a VII. Ekologia. Uczeń: 9. przedstawia sukcesję 

ekologiczną jako proces stopniowego i 

kierunkowego przekształcania się ekosystemów. 

2 pkt- za podanie dwóch przyczyn kolonizacji 

wyspy na skutek przenoszenia nasion nowych 

gatunków roślin przez ptaki, wodę lub wiatr. 

1 pkt- za podanie jednej  przyczyny kolonizacji 

wyspy na skutek przenoszenia nasion nowych 

gatunków roślin przez ptaki, wodę lub wiatr. 

0 pkt- za odpowiedz nie odnoszącą się do 

nasion nowych gatunków roślin lub błędnie 

przedstawiającą przyczyny kolonizacji. 

Przylatujące na wyspę ptaki roznoszące 

nasiona nowych gatunków roślin. 

Nasiona nowych gatunków roślin, które 

dostały się na wyspę na skutek hydrochorii/ 

anemochorii. 

 

Zad. 14.b 1 pkt. -  za prawidłowe uporządkowanie 

etapów sukcesji ekologicznej  w kolejności ich 

zachodzenia. 

Kolejno:   4,1,2,5,3 

Zad. 14.c 

 

 

1 pkt.- za uzasadnienie, odnoszące się do  

pierwotnego braku biocenozy po erupcjach 

wulkanów i cofaniu się lodowców. 

 

Sukcesja pierwotna, ponieważ biocenoza 

powstaje na terenie, na którym nie 

występowała żadna roślinność/ biocenoza/ 

flora / organizmy żywe. 
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Zad. 15  Wymagania ogólne: 

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z 

analizy materiałów źródłowych. Uczeń 

wykorzystuje różnorodne źródła i metody 

pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 

graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną. IV. Rozumowanie  

i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania 

problemów biologicznych 

Wymagania dodatkowe  

5) przebieg i znaczenie procesu transkrypcji  

i translacji; 

 

1 pkt- za prawidłowe podanie  kolejności 

nukleotydów w cząsteczce mRNA powstałej na 

drodze transkrypcji nici matrycowej podanego 

fragmentu DNA. 

0 pkt- za błędne określenie kolejności 

nukleotydów. 

AUGCCAUAGGAC 

 

Zad.16 4. Protisty – organizmy o różnorodnej budowie 

komórkowej. Uczeń: 4) przedstawia drogi zakażenia 

i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez 

protisty (toksoplazmoza, malaria). 

2 pkt- za prawidłowe podanie nazw obu 

chorób, 

1 pkt- za prawidłowe podanie nazwy tylko 

jednej choroby, 

0 pkt- za błędne nazwanie obu chorób. 

 

1. toksoplazmoza 

2. malaria 

Zad. 17 VII. Ekologia. Uczeń: 5. przedstawia strukturę 

troficzną ekosystemu; rozróżnia producentów, 

konsumentów (I-go i dalszych rzędów) i 

destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu 

materii i przepływie energii przez ekosystem, 6. 

opisuje zależności pokarmowe (łańcuchy 

pokarmowe i sieci troficzne); konstruuje proste 

łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania); analizuje 

przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy 

pokarmowe, 

2 pkt- za poprawną ocenę trzech  zdań . 

1 pkt- za poprawną ocenę dwóch  zdań, 

0 pkt- za poprawną ocenę tylko jednego zdania 

lub za każdą inną odpowiedź lub za brak 

odpowiedzi. 

1. F 

2. F 

3. F 

 


