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Szanowni Państwo, 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej (§4 pkt. 4.2.2. iii-iv oraz  

§6 pkt. 6.1-6.5) każdemu Uczestnikowi na poszczególnych etapach zawodów przysługuje prawo 

do złożenia pisemnego odwołania od treści zadań oraz od zasad ich oceniania. Komitet Główny 

Olimpiady Biologicznej mając na względzie dobro Uczestników, a także stale podnoszenie, 

jakości przeprowadzanych kwalifikacji zapoznał się z treścią wszystkich nadesłanych przez 

Państwa odwołań oraz poddał je dogłębnej analizie. W jej toku KGOB postanowił nie zmieniać 

opublikowanych dnia 22 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Ogólnopolskiej Olimpiady 

Biologicznej zasad oceniania rozwiązań zadań. Dodatkowo w przypadku Uczestników 

znajdujących się w pobliżu progu kwalifikacji do zawodów centralnych (+/– 2 pkt), podjęto 

decyzję o weryfikacji oceny zadań otwartych. Szczegółowe wyjaśnienia odnoszące się do 

nadesłanych przez Państwa pytań i wątpliwości zostały zamieszczone poniżej. 

 

Zadanie 5. 

Zadanie dotyczyło związku pomiędzy budową tkanki przewodzącej (łyka), a transportowanymi 

przez nią substancjami. W oparciu o właściwości skrobi oraz budowę łyka należało wyjaśnić 

dlaczego skrobia nie jest podstawową formą transportu cukrów w soku floemowym roślin 

nasiennych. Za poprawna odpowiedź uznano taką, która wskazywała na różnice  

w wielkości/rozpuszczalności skrobi i sacharozy oraz znaczeniu tych różnic dla możliwości 

załadunku/rozładunku floemu (np. skrobia w przeciwieństwie do sacharozy jest polisacharydem 

nierozpuszczalnym w wodzie; duże rozmiary ziaren skrobi wykluczają sprawny 

załadunek/rozładunek floemu, w którego komórkach nie ma systemu transportującego tak duże 

cząsteczki przez błonę i ścianę komórkową itp.) lub możliwości transportu pionowego przez pola 

sitowe. Zasugerowano, iż pytanie zostało zadane nieprecyzyjnie, gdyż dotyczyło tkanki, podczas 

gdy sugerowane w modelu odpowiedzi dotyczą komórek. Komórki budujące dana tkankę  

są jednak jej integralnym i nieodłącznym elementem, toteż nie można było udzielić odpowiedzi 

na to pytanie nie odnosząc się do budowy elementów przewodzących łyka. W związku  

z powyższym nie ma podstaw do unieważnienia zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 6. Poprawna odpowiedź: B 

Zadanie dotyczyło pochodzenia skrobi magazynowanej w dojrzałych komórkach liści. 

Zasugerowano, iż odpowiedzi opublikowane w modelu były nieprecyzyjne, gdyż skrobia nie jest 

produktem fotosyntezy. Z biochemicznego punktu widzenia bezpośrednim produktem 

fotosyntezy są triozy (nie heksozy!), które ulegają następnie przekształceniu do innych form 

cukrowców, w tym skrobi, będącej pośrednim produktem fotosyntezy. Zatem wśród produktów 
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fotosyntezy możemy wyróżnić zarówno produkty bezpośrednie i pośrednie i dopóty, dopóki 

zadanie nie określa precyzyjnie, o która grupę chodzi, dotyczy produktów fotosyntezy  

w ogólności. Nie ma wiec podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi.  

Zadanie 9. Poprawna odpowiedź: NTT 

Zadanie odnosiło się do metodologii badan naukowych, a konkretnie wnioskowania na podstawie 

eksperymentów Darwina i Boyesena-Jensena dotyczących reakcji fototropicznej. Pojawiły się 

następujące sugestie:  

 podpunkt 1 – za wywołanie reakcji siewki owsa na światło są odpowiedzialne auksyny 

produkowane przez koleoptyl –  powinien zostać uznany za prawdziwy;  

 podpunkt 2 – był nieprecyzyjny, gdyż odnosił się do koleoptyla, a doświadczenie 

dotyczyło wierzchołka koleoptyla; 

 podpunkt 3 – był nieprecyzyjny, gdyż wyniki przedstawionych badań wskazują na 

element koleoptyla, który jest miejscem syntezy związków związanych z reakcją 

tropiczna, a nie właściwym miejscem percepcji bodźca świetlnego 3. 

W przypadku podpunktu 1 nie można powiedzieć, iż wniosek jest uprawniony, gdyż 

przedstawione badania dotyczyły miejsca syntezy substancji odpowiedzialnej za reakcje 

fototropiczna rośliny, w żadnym jednak razie nie charakteryzowały natury chemicznej tych 

związków. Zatem wnioskowanie na temat roli auksyn jest zbyt daleko posunięte.  

Wniosek przedstawiony w podpunkcie 2 jest uprawniony, gdyż dane doświadczalne jasno 

wskazują, iż miejscem syntezy związków związanych z reakcja fototropiczna rośliny jest 

wierzchołek koleoptyla, a ten jest integralna częścią całego koleoptyla.  

Odnośnie podpunktu 3 nie ulega wątpliwości, że na podstawie wyników doświadczenia można 

powiedzieć, że koleoptyl jest niezbędny do zajścia reakcji fototropicznej (produkuje 

odpowiedzialny za tę reakcję związek chemiczny – fitohormon). O tym, że jest to również 

miejsce percepcji bodźca świetlnego pozwala wnioskować pośrednio to, że mamy do czynienia  

z reakcją kierunkową rosnącej wzwyż rośliny, a wierzchołek koleoptyla jest miejscem najdalej 

wysuniętym w kierunku działania bodźca. Poza tym w podpunkcie 3 ponad 80% Uczestników 

prawidłowo odpowiedziała na pytanie, co pozwala przypuszczać, iż poprawnie odczytali oni 

intencje autora pytania (analiza częstości udzielanych odpowiedzi została zamieszczona poniżej). 

W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu 

odpowiedzi. 
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Zadanie 10. Poprawna odpowiedź: PFF 

Zadanie opierało się o analizę tekstu źródłowego i określenie słuszności przedstawionych 

stwierdzeń. Zasugerowano, iż podpunkt 1 tego zadania jest nieprecyzyjny i nie odnosi się 

bezpośrednio do tekstu. Tymczasem z jego analizy jasno wynika, iż na skutek zwiększonego 

zapotrzebowania na ryby oraz poprawy skuteczności metod połowowych doszło do zwiększenia 

eksploatacji łowisk, co zostało wsparte danymi liczbowymi. W związku z tym, że informacja 

zawarta w podpunkcie 1 wynika z analizy przytoczonego tekstu, nie ma podstaw do anulowania 

zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 11.  

W zadaniu proszono o podanie przykładów 2 gatunków zwierząt, do wyginięcia których 

przyczyniła się nadmierna eksploatacja ich populacji przez człowieka. Model odpowiedzi 

opublikowany na stronie internetowej Olimpiady Biologicznej zawierał przykładowe 

odpowiedzi, jednakże nie wyczerpywał wszystkich potencjalnych możliwości, których lista jest 

bardzo długa. W związku z powyższym odpowiedzi nie ujęte jako przykładowe były 

konsultowane ze specjalistą w dziedzinie zoologii. 

Zadanie 13. Poprawna odpowiedź: BAB 

Zadanie dotyczyło procesu makrosporogenezy oraz budowy ziarna pyłku i polegało na 

uzupełnieniu luk w tekście wyrazami podanymi w tabeli. Pojawiły się wątpliwości w odniesieniu 

do podpunktu 3 niniejszego zadania, dlaczego poprawna odpowiedzią jest egzyna, skoro nie 

wszystkie rośliny ja posiadają. Odpowiedź na to pytanie została zawarta w tekście 

wprowadzającym – wynika to z trwałości materiału oraz tego, że jest to warstwa zewnętrzna, co 

powoduje że jest łatwa do obserwacji pod mikroskopem. Ponadto egzyna jest zwykle bogato 

urzeźbiona i zmienna pomiędzy taksonami, to jednak wymagało od Uczestnika pewnej wiedzy. 
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Owszem, nie wszystkie rośliny posiadają egzynę, nie mniej intyna nie zachowuje się zwykle  

w materiale kopalnym, a także jest wytrawiana podczas standardowej preparatyki pyłku  

w laboratorium palinologicznym, wiec ciężko w oparciu o jej budowę klasyfikować organizmy 

wymarłe i współczesne. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub 

zmiany modelu odpowiedzi.   

Zadanie 14. Poprawna odpowiedź: A2 

W zadaniu tym należało zaklasyfikować zaprezentowaną roślinę do odpowiedniej grupy 

(jednoliścienne, dwuliścienne) i uzasadnić swój wybór. Zasugerowano słuszność odpowiedzi A1. 

Nie ma wątpliwości co do przynależności łącznia baldaszkowatego do grupy roślin 

jednoliściennych, jednakże prawidłowym uzasadnieniem tego wskazania jest wariant 2, mówiący 

o tym, iż roślina ta ma trójkrotne kwiaty i cechuje ją ataktostela. Wariant 1 nie jest prawdziwy, 

gdyż odnosi się do cech ilościowych, niebędących wyróżnikiem jednoliściennych. Kłączą 

powszechnie występują u roślin jednoliściennych, ale u dwuliściennych także. Ponadto 

równowąskie liście nie są tak typowe dla jednoliściennych jak np. liście o nerwacji równoległej. 

W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu 

odpowiedzi.   

Zadanie 15. Poprawna odpowiedź: PFP 

W zadaniu tym należało wskazać, które zdania odnoszące się do budowy tkanek i organów 

roślinnych są prawdziwe, a które fałszywe. Zasugerowano, iż poprawna odpowiedzią  

w podpunkcie 3 jest fałsz, gdyż komórki nie przylegają do siebie ścisłe w miejscach przetchlinek. 

Nie jest to prawdą, gdyż cechą charakterystyczną korka jest ścisłe przyleganie komórek do siebie, 

pomiędzy którymi wyjątkowo znajdują się przestwory nazywane przetchlinkami. W związku  

z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi.   

Zadanie 16. Poprawna odpowiedź: A2 

Zadanie opierało się na analizie danych wartości współczynników bioakumulacji i transportu dla 

mozgi trzcinowatej. Zgodnie z poleceniem należało wybrać poprawne dokończenie zdania 

dotyczącego fitoekstrakcji oraz uzasadnić swój wybór. Poprawną odpowiedzią jest wariant A2, 

jednakże pojawiły się sugestie, że pytanie było nieprecyzyjne i wątpliwości czy poprawną 

odpowiedzią nie powinien być wariant B1. Aby odpowiedzieć na to pytanie należało uwzględnić 

oba badane parametry (zarówno pobieranie, jak i transport) i obliczyć stosunek: liście/osady 

denne, gdyż tylko wtedy można określić na ile wydajnie roślina pobiera i magazynuje metale 

śladowe w nadziemnej/nadwodnej części rośliny. W przytoczonym przykładzie mozga trzcinowa 

mniej wydajnie transportuje Cd z korzeni do liści, jednakże o wiele bardziej wydajnie pobiera Cd 

z gleby. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu 

odpowiedzi. 
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Zadanie 17. Poprawna odpowiedź: PFP 

Pytanie stanowiło kontynuację analizy danych dotyczących fitoremediacji pierwiastków 

śladowych przez mozgę trzcinową. Wątpliwości wzbudził podpunkt 3 tego zadania.  

Na podstawie przedstawionych danych łatwo zauważyć, że wszystkie wymienione pierwiastki 

osiągają wyższe stężenie w korzeniach niż w liściach, gdyż odwrotność tego stosunku 

(liście/korzenie) zawsze wynosi <1. Jeśli wartość mianownika (w tym wypadku „korzenie”) jest 

większa niż wartość licznika („liście”), wówczas ich wzajemny stosunek będzie wartością 

mniejszą niż 1. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany 

modelu odpowiedzi. 

Zadanie 18. Poprawna odpowiedź: NNT 

Zadanie opierało się na analizie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza uzyskanych 

drogą obserwacji brzozy brodawkowatej. Wątpliwości wzbudził podpunkt 3 tego zadania 

mówiący o tym, że najmniej zanieczyszczone powietrze odnotowano w Szczawno-Zdroju. 

Ponadto zasugerowano, że przedstawione dane nie są podparte analizą statystyczną, przez co nie 

można na ich podstawie wnioskować. Poprawną odpowiedzią dla podpunktu 3 jest TAK,  

co wynika wprost z analizy danych przedstawionych w tabeli: najmniejszy odsetek roślin  

z chlorozami i nekrozami oraz najmniejsza średnia długość krótkopędów, a w we wstępie do 

zadania wyraźnie podano, że są to cechy korelujące z zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto 

dane pochodzą z opublikowanego źródła, są więc wiarygodne i wystarczające do takiego 

wnioskowania (szczególnie, że zadanie nie opierało się na analizie statystycznej). W związku  

z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 20. Poprawna odpowiedź: BC 

Było to jedyne zadanie w teście, w którym należało wskazać dwie poprawne odpowiedzi. 

Zasugerowano, że pozostaje to w sprzeczności z informacją zamieszczoną na początku testu,  

iż zawsze należy dokonać wyboru jednej odpowiedzi. Niemniej jednak w treści zadania 

podkreślono jego odmienny charakter, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości odnośnie liczby 

poprawnych odpowiedzi. Ponadto w myśl ustawy o ochronie przyrody parki narodowe  

i rezerwaty przyrody podlegają dokładnie tym samym zakazom, a więc osoba zorientowana  

w przedmiocie zadania nie miała wątpliwości, że należy wybrać obydwie opcje. Dodatkowo 

zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi było zjawiskiem marginalnym w skali Polski. W związku  

z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 22. Poprawna odpowiedź: A1 

W zadaniu należało wskazać poprawne dokończenie zdania dotyczącego pokrewieństwa grzybów 

z innymi organizmami oraz jego uzasadnienie. Poprawną odpowiedzią na to zadanie  

jest wskazanie wariantu A1, jednakże zasugerowano poprawność wariantu A4. Wariant 4 nie jest 

zgodny ze współczesnym stanem wiedzy, gdyż analizy filogenetyczne, podobnie jak 
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biochemiczne czy fizjologiczne jasno wskazują na bliższe pokrewieństwo grzybów  

ze zwierzętami niż roślinami, o czym może świadczyć np. obecność chityny w ścianie 

komórkowej, magazynowanie glikogenu czy, jak w przedstawionym przykładzie, obecność wici 

pchających w niektórych typach komórek. Ta ostatnia cecha znalazła zresztą odzwierciedlenie  

w nazwie taksonu obejmującego grzyby i zwierzęta, jakim jest grupa Opistokonta. W związku  

z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 27. Poprawna odpowiedź: AAA 

W zadaniu tym należało uzupełnić luki w tekście dotyczącym reakcji PCR, a konkretnie 

amplifikacji fragmentu sekwencji genu kodującego cyklinę D2. Wątpliwości wzbudziły 

podpunkty 2 i 3 dotyczące sekwencji starterów umożliwiających przeprowadzenie tej reakcji  

i zasugerowano brak poprawnej odpowiedzi. Aby odpowiedzieć na to pytanie należało zwrócić 

uwagę na kilka rzeczy. Przedstawiono fragment jednej nici DNA w orientacji 5’ 3’, jednakże 

DNA jest cząsteczką dwuniciową (zatem matryca reakcji jest również dwuniciowa), a startery 

wykorzystywane w reakcji PCR przyłączają się do obu nici. Ponadto należy pamiętać jaki jest 

kierunek syntezy nowej nici przez polimerazę DNA (5’3’). W związku z powyższym nie ma 

podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

5’-CAGCTGCTTCTGGTTT…TAAGATTAGAATTGG-3’ przedstawiona sekwencja 

                  … 3’-CTAATCTTAACC-5’ starter drugi 

5’-CAGCTGCTTCTG-3’      starter pierwszy 

3’-GTCGACGAAGACAAA…ATTCTAATCTTAACC-5’  nić komplementarna 

 

Zadanie 28. Poprawna odpowiedź: PPP 

Zadanie dotyczyło reakcji PCR i koncentrowało się na składnikach mieszaniny niezbędnych  

do jej zajścia. Wątpliwości wzbudził podpunkt 2, który zdaniem Uczestnika był nieprecyzyjny  

i sugerował użycie tylko jednej pary cząsteczek starterów. W stwierdzeniu tym termin „para 

starterów” oznaczał jednak dwa odczynniki chemiczne, które są niepoliczalne. Innymi słowy 

„jedna para starterów” oznaczała użycie swoistych sekwencji dzięki którym możliwe było 

namnożenie ściśle określonego, specyficznego fragmentu DNA w okolicy, którego się one 

przyłączają. Co więcej fachowa terminologia przedmiotu również posługuje się wyrażeniem 

„para starterów”, w sensie odczynnika chemicznego. Ponadto blisko 80% Uczestników udzieliło 

w tym miejscu  poprawnej odpowiedzi, co oznacza, że odczytali oni intencje autora pytania.  

W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu 

odpowiedzi. 
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Zadanie 29. Poprawna odpowiedź: E 

W zadaniu tym należało przeanalizować dane uzyskane dzięki metodzie rozdziału mieszaniny 

białek w oparciu o wielkość ich cząsteczek w warunkach denaturujących (SDS-PAGE). 

Zasugerowano, że nie było oczywiste, że warunki były denaturujące. Opis warunków 

doświadczenia jasno wskazywał, że elektroforeza ta zachodzi w obecności związków 

denaturujących białka (SDS-PAGE, opisane w tekście), a więc niszczących ich strukturę 

przestrzenną (w tym budowę podjednostkową). Ponadto gdyby założyć, że wyjątkowo warunki 

nie byłyby denaturujące, to zadnie nie miałoby jednoznacznego rozwiązania – opsyna  

i cyklofilina A migrowałyby w żelu razem. W związku z powyższym nie ma podstaw  

do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 30. Poprawna odpowiedź: NTT 

Zadanie stanowiło element wiązki dotyczącej badania właściwości mutagennych substancji przy 

wykorzystaniu testu Ames’a. Poprawną odpowiedzią na to zadanie było wskazanie układu NTT, 

jednakże zasugerowano, że w przypadku podpunktu 1 powinno to być wskazanie na TAK,  

zaś w podpunkcie 2 brak jest poprawnej odpowiedzi, gdyż badanie nie zostało przeprowadzone 

na szczurze. W rzeczywistości w podpunkcie 1 wniosek dotyczący nieszkodliwości badanej 

substancji jest nieuprawniony, gdyż badano jedynie właściwości mutagenne, a nie  

np. neurotoksyczne, kardiotoksyczne czy inne niekorzystne wpływy na organizm – nie można 

zatem powiedzieć, że związek jest nieszkodliwy dla człowieka (pojęcia nieszkodliwy  

i niemutagenny nie są tożsame). W przypadku podpunktu 2 z analizy danych wynika, iż związek 

Y nie wykazuje silnych właściwości mutagennych w stosunku do bakterii hodowanych  

na pożywce nie zawierającej histydyny, jednakże liczba kolonii zwiększa się drastycznie po 

dodaniu homogenatu z wątroby szczura. Oznacza to, że enzymy mikrosomalne uczestniczące  

w procesach detoksykacyjnych organizmu (biotransformacji ksenobiotyków) powodują ich  

tzw. aktywację metaboliczną, co oznacza, że w trakcie detoksykacji produkt pośredni staje się 

bardziej szkodliwy niż wyjściowy związek. Wniosek jest zatem w pełni uprawniony,  

w szczególności że zawierał słowo „prawdopodobnie” wprowadzające przypuszczenie i nie ma 

podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 31. Poprawna odpowiedź: FFP 

Pytanie stanowiło kontynuację wiązki dotyczącej testu Ames’a i odnosiło się do obserwowanej  

w tym teście rewersji mutacji. Wątpliwości dotyczyły po pierwsze zgodności pytania z podstawą 

programową, w której termin „rewersja” nie występuje, po drugie podpunktu 1 – czy rewersję 

można traktować jako mechanizm naprawy DNA. Odnosząc się do pierwszej wątpliwości należy 

zauważyć, że mając na uwadze zgodność z podstawą programową, termin został celowo 

wyjaśniony we wstępie do zadania,. Odpowiedzią prawidłową w podpunkcie 1 jest zaś FAŁSZ, 

gdyż rewersja jest to losowa i trwała zmiana – mutacja, która prowadzi w tym przypadku  

do substytucji jednego nukleotydu na drugi. Mamy do czynienia ze zmianą informacji 
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genetycznej, ale nie z naprawą uszkodzonego DNA, np. takiego, w którym pęknięta jest jedna  

z nici (nieprawidłowa budowa chemiczna). Przykładem mechanizmu naprawy DNA może być 

rekombinacja homologiczna czy wycinanie pojedynczych niesparowanych nukleotydów  

i zastępowanie ich właściwymi. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania 

lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 32. Poprawna odpowiedź: C 

Zadanie również odnosiło się do terminu „rewersja”, który nie występuje w podstawie 

programowej, jednak jak już wspomniano przy zadaniu nr 31, został on wytłumaczony we 

wstępie do zadania. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany 

modelu odpowiedzi. 

Zadanie 33. Poprawna odpowiedź: PFP 

Zadanie dotyczyło analizy danych eksperymentalnych wpływu dwóch związków na przebieg 

fazy jasnej fotosyntezy. Nadesłane wątpliwości dotyczyły podpunktu 1 (zasugerowano fałsz jako 

poprawną odpowiedź, gdyż elektrony z fotosystemów wybijane są niezależnie) oraz podpunktu 2 

(zasugerowano prawdę jako poprawną odpowiedź przy założeniu, że testowany związek jest 

donorem elektronów, ale nie wodą, stąd brak atomów tlenu). W przypadku podpunktu 1 należy 

zwrócić uwagę na fakt, że dochodzi do zahamowania syntezy zarówno tlenu, jak i NADPH,  

co oznacza, że związek A musi hamować fotosystem II. W przypadku podpunktu 2 stwierdzenie 

jest fałszywe, choćby z uwagi na fakt, że synteza NADPH zachodzi na fotosystemie I.  

W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu 

odpowiedzi. 

Zadanie 38. Poprawna odpowiedź: PFF 

Zadanie dotyczyło oksydacyjnej dekarboksylacji kwasu pirogronowego. Zasugerowano,  

iż podpunkt 1 zawiera fałszywe stwierdzenie, gdyż w rzeczywistości zachodzą dwie reakcje – 

najpierw dekarboksylacja, a dopiero potem utlenianie. Oczywiście z biochemicznego punktu 

widzenia jest to prawda, nie mniej jednak nie ma to znaczenia dla zadania, gdyż w poddawanym 

ocenie stwierdzeniu brakowało następstwa czasowego, a reakcję celowo przedstawiono 

schematycznie i w oparciu o ten schemat należało udzielić odpowiedzi. W związku z powyższym 

nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 40.  

Zadanie opierało się na analizie tekstu wprowadzającego i określeniu czy i dlaczego kukurydza 

Bt może być uznana za organizm transgeniczny. Wątpliwość Uczestnika dotyczyła konieczności 

podania nazwy gatunkowej bakterii w odpowiedzi. Otóż nie było to konieczne. Za poprawną 

uznano każdą odpowiedź wskazującą na wykorzystanie genu pochodzącego od innego 

organizmu, w tym konkretnym przypadku bakteryjnego. Za niewystarczającą odpowiedź uznano 

jedynie taką, która sprowadza się do definicji organizmu transgenicznego i nie nawiązuje  
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do przytoczonego przykładu (bakterii). Wykluczono zatem odpowiedzi tautologiczne – zdania 

zawsze prawdziwe. Powiedzenie, że organizm jest transgeniczny, ponieważ ma gen pochodzący 

od obcego organizmu jest niczym więcej niż powiedzeniem, że jest transgeniczny, bo jest 

transgeniczny. Nie jest to prawidłowe uzasadnienie dokonanego wyboru w kontekście 

konkretnego przykładu, gdyż taka odpowiedź nie dostarcza argumentu w dyskusji, nie dowodzi, 

że kukurydza Bt to organizm transgeniczny. W związku z powyższym nie ma podstaw  

do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 41. 

W zadaniu tym należało przytoczyć dwa niezachodzące na siebie argumenty za zwiększenie 

areałów uprawnych kukurydzy Bt w stosunku do upraw tradycyjnych. Pojawiło się pytanie czy 

argumentem za może być wskazanie na nieszkodliwość takich upraw dla człowieka. Jest to 

oczywiście odpowiedź poprawna. W opublikowanym modelu pojawia się przykład o tym samym 

znaczeniu logicznym: białko cry jest szkodliwe tylko dla wąskiej grupy owadów. W związku  

z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 42. Poprawna odpowiedź: PFP 

Zadanie polegało na określeniu prawdziwości stwierdzeń dotyczących wymiany gazowej żaby w 

ciągu roku w oparciu o przytoczony tekst źródłowy i dane eksperymentalne. Zgłoszone 

wątpliwości dotyczyły podpunktu 1, a konkretnie określenia „wymiana gazowa”. Zasugerowano, 

iż wymiana gazowa dotyczy procesu dyfuzji zachodzącego na poziomie komórkowym, jednakże 

w tym przypadku odnosiło się ono to wymiany gazowej zachodzącej na poziomie narządowym 

(wentylacji płucnej), co dodatkowo podkreślał przymiotnik „aktywnej”. W przypadku 

oddychania komórkowego proces wymiany gazowej ma charakter bierny i zachodzi na drodze 

dyfuzji. W przypadku wymiany gazowej na poziomie płuc możemy mówić o aktywnej wymianie 

gazowej, gdyż w procesie zużywana jest energia przez wspomagające wymianę gazową mięśnie 

oddechowe. Analiza odpowiedzi wskazuje, iż ponad 90% Uczestników nie miało trudności w 

rozumieniu intencji autora zadania. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania 

zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 
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Zadanie 43. Poprawna odpowiedź: PPF 

Zadanie stanowiło kontynuację wiązki dotyczącej wymiany gazowej u płazów. Zgłoszono 

wątpliwość dotyczącą terminologii zastosowanej w podpunkcie 2, a konkretnie określenia „jama 

gębowa”. W wielu podręcznikach mówi się o jamie gębowo-gardzielowej, jednakże określenie 

jama gębowa jest także poprawne. Ponadto zadanie nie koncentrowało się na szczegółach 

budowy anatomicznej, jego celem nie było także łapanie Uczestników za przysłowiowe 

„słówka”, a analiza częstości udzielanych odpowiedzi pokazuje, że zdecydowana większość 

(powyżej 97%) Uczestników nie miała trudności ze zrozumieniem idei stwierdzenia  

i z udzieleniem poprawnej odpowiedzi. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania 

zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 48. Poprawna odpowiedź: BCD 

Zadanie dotyczyło mutacji genetycznych. Przedstawiono fragment wyjściowej sekwencji DNA 

pewnego genu oraz trzy warianty mutacyjne. W oparciu o analizę porównawczą sekwencji 

należało określić typ mutacji, który mógł doprowadzić do przedstawionej zmiany. Wątpliwości 

dotyczyły podpunktu 3 – Uczestnicy sugerowali, że może być ona wynikiem wielokrotnej 

insercji lub substytucji, tymczasem prawidłową odpowiedzią jest wariant D – inwersja. 

Sekwencja DNA mutanta 3 powstała w wyniku inwersji komplementarnej nici dwuniciowego 

DNA, która została dodatkowo odwrócona (co musiało się stać, aby zachowana została polarność 

łańcucha DNA). W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany 

modelu odpowiedzi. 

WT  5’-CCAGGGTCTACTTA-3’  Mutant 3 5’-CCAGGGTAAGTAGA-3’ 

3’-GGTCCCAGATGAAT-5’    3’-GGTCCCATTCATCT-5’ 
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Zadanie 50. Poprawna odpowiedź: ADBC 

Zadanie polegało na przyporządkowaniu przedstawionych zdjęć mikroskopowych  

do poszczególnych etapów mitozy. W treści polecenia pojawił się błąd edytorski sugerujący,  

iż na rysunku zaznaczono 5 komórek (A-E) podczas, gdy w rzeczywistości było ich 4 (A-D).  

Nie mniej zarówno w tabeli, jak również na karcie odpowiedzi została zawarta prawidłowa  

ich liczba, a analiza częstości udzielanych odpowiedzi (>93% poprawnych) pokazuje,  

iż Uczestnicy nie mieli trudności ze względu na błąd drukarski. W związku z powyższym nie ma 

podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 51. Poprawna odpowiedź: FFF 

Zadanie stanowiło kontynuację wiązki dotyczącej cyklu komórkowego. Na podstawie analizy 

rysunku oraz własnej wiedzy należało ocenić prawdziwość stwierdzeń zawartych w tabeli. 

Zgłoszone wątpliwości dotyczyły terminologii związanej z cyklem komórkowym (zastosowanej 

w podpunkcie 1) oraz modelu odpowiedzi do podpunktu 3. Wątpliwości wynikały 

prawdopodobnie z nieścisłości terminologicznych, gdyż w literaturze można spotkać przykłady 

wymiennego stosowania określeń „faza” i „etap”, dla przykładu:  

http://fpn.sum.edu.pl/archiwum/publikacje/2009/publikacja1_nr10_2009.pdf; 

http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=428790  

http://jml.indexcopernicus.com/search/article/55218  

 

W rzeczywistości możemy mówić o fazach/etapach zarówno w kontekście podziału na fazy G0, 

G1, S, G2 i M cyklu komórkowego, jak również w kontekście mitozy czy mejozy. 

Uczestnik sądził zapewne, że twórca pytania użył określenia „etap cyklu” w kontekście podziału 

na ww. fazy, podczas gdy zdjęcia przedstawiały komórki znajdujące się w różnych momentach 

mitozy (fazy M). Podobnie w przypadku podpunktu 1 zasugerowano, iż odpowiedź jest 

prawdziwa, ponieważ komórka znajduje się na „etapie mitozy”, a zatem wykazuje najwyższy 

stopień kondensacji chromatyny. Jednakże wszystkie przedstawione komórki (A-D) znajdują się 

w fazie mitozy, nie ma więc przesłanek za uznaniem, iż owa nieścisłość terminologiczna 

wpłynęła na niezrozumienie zadania przez Uczestników (przemawia za tym dodatkowo częstość 

udzielanych odpowiedzi, ponad 78% wskazań na fałsz w podpunkcie 1).  

W przypadku podpunktu 3 Uczestnik zasugerował, iż stwierdzenie jest prawdziwe (komórka 

znajduje się w fazie S cyklu komórkowego), co nie jest prawdą, gdyż komórka jest w fazie 

mitozy, a konkretnie na etapie anafazy. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania 

zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 55. Poprawna odpowiedź: B1 

Zadanie dotyczyło analizy częstości występowania genotypów w trzech izolowanych populacjach 

roślin pochodzących z tej samej populacji wyjściowej i hodowanych w różnych warunkach 

http://fpn.sum.edu.pl/archiwum/publikacje/2009/publikacja1_nr10_2009.pdf
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=428790
http://jml.indexcopernicus.com/search/article/55218
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środowiskowych. Należało określić, czy populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej 

oraz podać uzasadnienie swojego wyboru. Poprawną odpowiedzią był wariant B1 (wskazany 

przez ok 45% Uczestników), mówiący o tym, że populacja 1 nie znajduje się w stanie równowagi 

genetycznej, gdyż dominuje genotyp Aa (jego częstość przekracza 50%). Zasugerowano,  

że prawidłową odpowiedzią może być wariant A3. Prawo równowagi Hardy’ego-Weinberga 

mówi jednak jednoznacznie, że w populacji znajdującej się w stanie równowagi rozkład 

genotypów da się wyliczyć z częstości alleli korzystając z odpowiedniego równania.  

W przypadku badanej populacji rzeczywista częstość genotypów jest daleka od wartości 

oczekiwanych wyliczonych na podstawie prawa Hardy’ego Weinberga (przy równej częstości 

dwóch alleli w populacji oczekujemy 50% heterozygot). W związku z powyższym nie ma 

podstaw do unieważnienia zadania, ani modyfikacji modelu odpowiedzi. 

Zadanie 56. Poprawna odpowiedź: FFP 

Zadanie stanowiło kontynuację wiązki dotyczącej równowagi genetycznej populacji. Zgłoszono 

prośbę o sprawdzenie poprawności modelu odpowiedzi. Poprawny układ odpowiedzi to FFP. 

Zadanie 57.  

Zadanie stanowiło kontynuację wiązki dotyczącej równowagi genetycznej populacji. Opierało się 

na analizie tekstu wprowadzającego i danych liczbowych charakteryzujących częstości 

występowania poszczególnych genotypów, na bazie których należało uzasadnić występowanie 

różnic pomiędzy trzema badanymi populacjami. Za poprawne uznano wszystkie odpowiedzi 

nawiązujące do przystosowania się osobników do odmiennych warunków hodowli, odrzucono 

zaś wpływ czynników losowych. Zasugerowano, że model odpowiedzi nie uwzględnia np. efektu 

założyciela, jednakże jest to szczególny przykład dryfu genetycznego i już we wstępie do zadania 

zastrzeżono, że wykluczono jego wpływ na wyniki badań. W związku z powyższym nie ma 

podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 58. Poprawna odpowiedź: AABB 

Zadanie dotyczyło alergii pokarmowych na produkty białkowe, a konkretnie białka żółtka jaja 

kurzego oraz mleka krowiego. Na podstawie tekstu wprowadzającego należało określić 

przynależność danej substancji do grupy próby badawczej lub kontrolnej. Zgłoszono wątpliwość 

czy histamina nie powinna być traktowana jako próba badawcza, zaś ugotowane żółtko jaja 

kurzego jako próba kontrolna. Histamina, podobnie jak sól fizjologiczna stanowią próbę 

kontrolną w przedstawionym badaniu, gdyż jego celem było określenie alergennego działania 

produktów białkowych (informacja z ostatniego zdania wstępu), w związku z czym tylko  

te próby, które zawierają potencjalnie alergenne białka, stanowią próby badawcze (ugotowane 

żółtko jaja kurzego). Próba z solą fizjologiczną ma za zadanie wykluczyć reakcję organizmu  

na rozpuszczalnik, w którym podawany jest testowany alergen – tzw. kontrola negatywna. Próba 

z histaminą ma sprawdzić, czy w ogóle pacjent wykazuje fizjologiczną reakcję na ten związek – 

tzw. kontrola pozytywna. Ponadto zasugerowano, że po ugotowaniu białka żółtka jaja kurzego 
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przestają być alergenne, dlatego też jest to próba kontrolna. Nie jest to jednak słuszne,  

gdyż proces gotowania doprowadza jedynie do denaturacji białek żółtka jaja kurzego, ale nie ich 

„zniknięcia”, w związku z czym nadal są obecne w testowanej próbie (badawczej). Białko żółtka 

kurzego faktycznie jest słabszym alergenem po ugotowaniu, ale w dalszym ciągu może wywołać 

niebezpieczne objawy u osoby uczulonej. Poza tym u pacjenta nr 2 wykazano alergię na taki 

preparat, co wynika z analizy wyników badania przedstawionych w tabeli. W związku  

z powyższym nie ma podstaw do anulowania zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

Zadanie 60. 

Zadanie stanowiło kontynuację wiązki dotyczącej alergii pokarmowych na produkty białkowe. 

Na podstawie analizy danych podanych we wprowadzeniu do zadania należało uzasadnić 

dlaczego osoba, u której wykluczono alergię na ugotowane żółtko kurze może dostać ostrej 

reakcji alergicznej po spożyciu surowego żółtka. Zaproponowano rozszerzenie modelu 

odpowiedzi o wpływ związków nie podlegających badaniu np. antybiotyków potencjalnie 

podawanych kurom, od których pochodziły jaja. Jest to jednak wniosek nieuprawniony, gdyż nie 

ma żadnych danych odnoszących się do potencjalnej obecności antybiotyków w badanym 

materiale – opiera się on jedynie na przypuszczeniach, dodatkowych założeniach. Co więcej, 

oczywistą przyczyną takiego stanu rzeczy jest wytworzenie reakcji alergicznej wobec antygenu 

przestrzennego, gdyż próba z ugotowanym żółtkiem wyklucza jedynie reakcję alergiczną  

na antygen liniowy, nie zaś natywny. W związku z powyższym nie ma podstaw do anulowania 

zadania lub zmiany modelu odpowiedzi. 

 

 

 

Z poważaniem, 

Zespół KGOB 

 

 

 

 


