
Szanowni Państwo, 

 

Po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych odwołań Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady 

Biologicznej podjął następujące decyzje co do modyfikacji klucza odpowiedzi: 

Zad. 3. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-B, 

w podpunkcie 2-A oraz w podpunkcie 3-B (BAB). Po analizie odwołań postanowiono rozszerzyć model 

odpowiedzi i uznać, że w przypadku podpunktu 3 poprawne było wskazanie zarówno wariantu A,  

jak i B (zakodowanie na karcie odpowiedzi BAA lub BAB). 

Uzasadnienie: Podpunkt 1 odnosi się do etapu fuzji wirusa HIV z błoną infekowanej komórki, 

w wyniku czego dochodzi do wniknięcia materiału genetycznego wirusa wraz z towarzyszącymi 

białkami (m.in. odwrotną transkryptazą) na teren cytoplazmy komórki gospodarza. Oznacza to, iż nie 

zachodzi wniknięcie kompletnego wirionu (wariant A, niepoprawny), lecz materiału genetycznego 

wirusa (wariant B, poprawny). Materiał genetyczny stanowi RNA, dlatego też w kolejnym etapie 

niezbędne jest przekształcenie go w DNA, dzięki obecności enzymu – odwrotnej transkryptazy 

(podpunkt 2, wariant A – poprawny). DNA wirusowe ulega wbudowaniu do genomu gospodarza 

dzięki aktywności integrazy. W końcowym etapie cyklu życiowego wirusa HIV dochodzi 

do namnażania potomnych wirionów, w tym syntezy RNA oraz białek wirusowych m.in. białek 

kapsydu, integrazy czy odwrotnej transkryptazy. Jako iż odwrotna transkryptaza jest RNA-zależną 

polimerazą DNA zarówno wariant A, jak i B podpunktu 3 są poprawne. 

Zad. 5. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-A, 

w podpunkcie 2-A, w podpunkcie 3-C oraz w podpunkcie 4-B (AACB). Po analizie odwołań 

postanowiono nie zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Odwołania wynikały prawdopodobnie z niedostatecznego zrozumienia polecenia 

do zadania, które jasno wskazywało, iż odpowiedzi należało udzielić w oparciu o analizę załączonego 

tekstu wprowadzającego oraz schematu regulacji ekspresji genów operonu laktozowego 

w odpowiedzi na zawartość cukrów w pożywce, a nie zapamiętanych, uproszczonych informacji 

przedstawionych w podręcznikach. Podpunkt 1 zakłada, że w otoczeniu komórki bakteryjnej nie 

znajduje się ani glukoza, ani laktoza. W takiej sytuacji represor pozostaje związany z sekwencją 

operatora, a zatem ekspresja genów katabolizmu laktozy nie zachodzi (wariant A). Podpunkt  

2 zakłada, że w otoczeniu komórki bakteryjnej znajduje się glukoza, ale laktoza jest nieobecna. Także 

w takiej sytuacji represor pozostaje związany z sekwencją operatora, a ekspresja genów katabolizmu 

laktozy nie zachodzi (wariant A). Podpunkt 3 zakłada, że w otoczeniu komórki bakteryjnej nie 

znajduje się glukoza, ale laktoza jest obecna. Wówczas może ona dołączyć się do represora,  

co powoduje zmiany jego konformacji i utratę zdolności wiązania się do sekwencji operatora. Laktoza 

staje się głównym źródłem węgla dla bakterii, a ekspresja genów jej katabolizmu zachodzi na 

wysokim poziomie dzięki wzmożonej inicjacji transkrypcji poprzez białko CAP (wariant C). Podpunkt 4 

zakłada, że w otoczeniu komórki bakteryjnej znajduje się zarówno glukoza, jak i laktoza. W tej sytuacji 

glukoza pozostaje głównym źródłem węgla dla komórki bakteryjnej, niemniej jednak obecność 

laktozy sprzyja odłączeniu represora od sekwencji operatora i ekspresja genów katabolizmu laktozy 

zachodzi, choć na niskim poziomie (wariant B). 



Zad. 11. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-prawda, 

w podpunkcie 2-fałsz oraz w podpunkcie 3-prawda (PFP). Po analizie odwołań postanowiono nie 

zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Podpunkty 1 i 3 nie wzbudziły żadnych wątpliwości, pojawiły się one w odniesieniu 

do podpunktu 2. Prawdą jest, że niewielkie ilości przeciwciał klasy IgG mogą przenikać do mleka 

matki, jednakże nie jest to równoznaczne z ich pojawianiem się w surowicy niemowląt, stąd też 

należało wskazać na fałsz. 

Zad. 12. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-fałsz, 

w podpunkcie 2-fałsz oraz w podpunkcie 3-prawda (FFP). Po analizie odwołań postanowiono nie 

zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Podpunkt 1 dotyczył barwienia bakterii opisaną powyżej metodą (tzw. barwienie 

metodą Grama), nie zaś pierwszego etapu procedury. Gdyby chodziło jedynie o pierwszy etap, został 

by on jasno wskazany w opisie i stwierdzenie przyjęło by inna formę np.: „Po barwieniu fioletem 

krystalicznym i płynem Lugola bakterie Gram-ujemne mają kolor fioletowy”. A zatem poprawną 

odpowiedzią w tym podpunkcie było wskazanie na fałsz. W podpunkcie 2 (zgodnie z poleceniem 

do zadania) stwierdzenie dotyczyło roli płukania alkoholem w odniesieniu do procedury barwienia 

metodą Grama, nie zaś teoretycznych rozważań czy kompleksy fioletu i jodu mogą ulec rozpuszczeniu 

w obecności alkoholu. A zatem poprawną odpowiedzią w tym podpunkcie było wskazanie na fałsz. 

Podpunkt 3 nie budził wątpliwości. 

Zad. 13. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-tak, 

w podpunkcie 2-tak oraz w podpunkcie 3-tak (TTT). Po analizie odwołań postanowiono nie zmieniać 

klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Powodem pojawienia się wątpliwości w odniesieniu do tego zadania, a zwłaszcza 

podpunktu 1, była nieprawidłowa interpretacja tekstu. We wprowadzeniu do zadania powiedziane 

jest: „Na koniec dokonuje się jeszcze barwienia uzupełniającego np. safraniną lub fuksyną zasadową, 

które zabarwia kwasy nukleinowe na kolor różowy, co pozwala uwidocznić w preparacie bakterie 

Gram-ujemne”. Barwienie kwasów nukleinowych nie jest barwieniem swoistym dla żadnej 

z wymienionych grup bakterii, gdyż wszystkie one zawierają kwasy nukleinowe, w stosunku 

do których wymienione barwniki wykazują powinowactwo. W odwołaniach powoływano się 

na literaturę, gdzie pojawiało się sformułowanie, że barwienie uzupełniające nie zmienia zabarwienia 

bakterii Gram-dodatnich. Określenie „nie zmienić zabarwienia” nie jest równoznaczne ze zwrotem 

„nie barwić”. Podobnie w samym tekście słowo „uwidocznić” oznacza, że można zaobserwować 

pewien efekt, nie przesądza zaś o tym, czy barwienie zaszło czy też nie. Reasumując, w przypadku 

bakterii Gram-dodatnich, które już po barwieniu fioletem krystalicznym i jodem uzyskały fioletowe 

zabarwienie, barwienie uzupełniające zachodzi (barwnik łączy się z kwasami nukleinowymi), ale nie 

widać jego efektu w przeciwieństwie do bakterii Gram-ujemnych czy Gram-zmiennych, gdzie zmiana 

zabarwienia jest po prostu widoczna. 

Zad. 16. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie układu odpowiedzi A2. Po analizie 

odwołań postanowiono nie zmieniać klucza odpowiedzi. 



Uzasadnienie: Działanie enzymów (biologicznych katalizatorów) polega na przyspieszaniu reakcji,  

nie zaś na zwiększaniu ich wydajności (nie są to pojęcia synonimiczne). Enzymy umożliwiają obniżenie 

energii aktywacji reakcji (np. dostarczając ją na skutek hydrolizy ATP), a zatem ułatwiają pokonanie 

bariery energetycznej niezbędnej do zapoczątkowania reakcji, nie zmieniają jednak jej stanu 

równowagi. Przesuwanie stanu równowagi reakcji jest zjawiskiem niezależnym od enzymu 

i osiąganym np. poprzez odbieranie produktu/-ów czy dostarczanie substratu/-ów po to, by dążąc do 

ustalenia nowego stanu równowagi uzyskać większe ilości danego reagenta. Innymi słowy stała 

równowagi reakcji K (rozumiana jako iloraz iloczynu produktów do iloczynu substratów) będzie 

identyczna zarówno wówczas, gdy enzym będzie obecny w środowisku lub nie, z tą różnicą,  

że w obecności enzymu stan równowagi zostanie osiągnięty szybciej. Dla przykładu reakcja 

katalizowana przez anhydrazę węglanową w obecności enzymu zachodzi z efektywnością 1x106 

cząsteczek na sekundę, a bez anhydrazy 0,13 cząsteczek na sekundę. Oznacza to, że obecność 

enzymu przyspiesza reakcję około 7.7x106-razy, ale końcowe stężenia substratów i produktów 

ostatecznie będą takie same niezależnie od obecności lub nie katalizatora 

Zad. 17. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie na obecność sześciu łańcuchów 

polipeptydowych budujących nitrogenazę. Po analizie odwołań postanowiono nie zmieniać klucza 

odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Struktura IV-rzędowa białka (również enzymatycznego) definiowana jest jako 

przestrzenne ułożenie łańcuchów polipeptydowych o określonej strukturze III-rzędowej. Obecność 

kofaktora nie jest takim wyznacznikiem, gdyż po pierwsze: nie każdy enzym wymaga kofaktora 

(koenzymu lub grupy prostetycznej) i po drugie: nie każdy enzym współdziałający z kofaktorem ma 

strukturę podjednostkową np. niektóre metylotransferazy prokariotyczne. Zatem poprawnym 

uzasadnieniem było wskazanie na fakt, że kompletny enzym składa się z 6 łańcuchów 

polipeptydowych. Podczas weryfikacji zadań otwartych jako dopuszczalne zostały uznane jedynie  

te odpowiedzi, które odwołują się do obecności kofaktora w dopowiedzeniu, jeżeli z odpowiedzi 

jasno wynikało, że wyznacznikiem struktury IV-rzędowej jest obecność więcej niż jednego łańcucha 

polipeptydowego, np.: „Nitrogenaza ma strukturę IV-rzędową, ponieważ składa się sześciu 

łańcuchów polipeptydowych, a ponadto zawiera kofaktor w postaci żelaza.” 

Zad. 18. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-prawda, 

w podpunkcie 2-prawda oraz w podpunkcie 3-prawda (PPP). Po analizie odwołań postanowiono 

zmienić model odpowiedzi i uznać, że choć w przypadku podpunktu 1 poprawne było wskazanie na 

fałsz, to uznane zostaną obie możliwości – prawda i fałsz (zakodowanie na karcie odpowiedzi PPP lub 

FPP). 

Uzasadnienie: Dehydrogenaza mleczanowa (zgodnie z informacją zawartą w tekście wprowadzającym 

do zadania) katalizuje reakcję redukcji pirogronianu do mleczanu. Analiza danych kinetycznych 

prowadzi do wniosku, że obie testowane substancje są inhibitorami tego enzymu, a więc  

i katalizowanej przez niego reakcji. Sugeruje to, że w podpunkcie 1 należałoby wskazać na 

prawdziwość tego stwierdzenia (zgodnie z intencją autora zadania). Jednakże na skutek błędu 

edytorskiego pojawił się zwrot: „(…) reakcji utleniania pirogronianu do mleczanu” i uważny Uczeń 

mógł dojść do wniosku, że jest to celowy zabieg i należy wskazać, że stwierdzenie jest fałszywe.  

Z uwagi na dobro Uczniów uznaliśmy, że najbardziej uczciwe będzie uznanie obu możliwych 

odpowiedzi. 



Zad. 19. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie odpowiedzi D – 200. Po analizie 

odwołań postanowiliśmy nie zmieniać klucza odpowiedzi. W tekście pojawiła się także „literówka”, 

jednakże nie miała ona wpływu na rozwiązanie zadania. 

Uzasadnienie: Rozwiązanie opiera się na wykonaniu prostego obliczenia w oparciu o dane zawarte 

w treści zadania. W wyniku przeprowadzonej reakcji zaobserwowano, że w czasie 2 minut 

przereagowały 2 µmole substratu. Jeżeli aktywność enzymatyczna rozumiana jest jako ilość enzymu 

katalizująca przemianę 1 µmola substratu w czasie 1 minuty, to aktywność tego enzymu w badanym 

roztworze wynosiła 2 jednostki. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż do pomiarów pobrano 

zaledwie 5 µl z 1 ml lizatu, a zatem w wyjściowym roztworze aktywność była 200 razy wyższa. 

Zad. 25. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-prawda, 

w podpunkcie 2-prawda oraz w podpunkcie 3-prawda (PPP). Po analizie odwołań postanowiono nie 

zmieniać modelu odpowiedzi.  

Uzasadnienie: Podpunkty 2 i 3 nie budziły żadnych wątpliwości, pojawiły się one w odniesieniu do 

podpunktu 1: „W cukrzycy typu I dochodzi do uszkodzenia komórek β trzustki i skutkuje to brakiem 

wydzielania insuliny”. Zasugerowano, że nie tyle dochodzi do braku wydzielania insuliny,  

co wydzielana jest zbyt mała jej ilość. Patrząc na to zagadnienie z punktu widzenia całego organizmu 

można się zgodzić z takim spostrzeżeniem. Tylko zdrowe komórki są w stanie syntetyzować hormon, 

a że jest ich coraz mniej, to i poziom insuliny jest niewystarczający. Jednakże w przypadku 

stwierdzenia zawartego w podpunkcie 1 nie ma podstaw do takiej interpretacji, co wynika z zasad 

gramatyki języka polskiego. Wystarczy dokonać rozbioru zdania: skutkuje to brakiem wydzielania 

(czego?) insuliny (przez co?) przez komórki β trzustki (jakie?) uszkodzone. Uszkodzone komórki nie 

wydzielają hormonu. 

Zad. 26. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie następującej kolejności etapów: 

54312. Po analizie odwołań postanowiono nie zmieniać modelu odpowiedzi.  

Uzasadnienie: Otrzymywanie modyfikowanej insuliny ludzkiej rozpoczyna się od wyizolowania 

genomowego DNA człowieka, zawierającego sekwencję genu kodującego ten hormon i będącego 

matrycą do dalszych etapów procedury. Genomowe DNA człowieka jest ogromnym materiałem, 

podatnym na pęknięcia, dlatego też z założenia nie jest bazą do wprowadzania jakichkolwiek 

modyfikacji czy powielania metodą PCR (nie w całości). Aby było to możliwe należy przeprowadzić 

cięcie odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi, prowadzące do otrzymania krótszych fragmentów, 

m.in. takiego, który obejmuje sekwencję kodującą insulinę („wstawka”). Następnie ów fragment 

należy wprowadzić do wektora, jakim w tym wypadku jest plazmid bakteryjny (klonowanie). Zwykle 

wykorzystuje się enzymy restrykcyjne prowadzące do uzyskania tzw. lepkich końców. Tym samym 

enzymem trawi się zarówno DNA genomowe, jak i wektor, dzięki czemu możliwe jest stosunkowo 

łatwe połączenie „otwartego” wektora i „wstawki”. Po uzyskaniu hybrydowego DNA plazmidowego 

wprowadza się go do komórki bakteryjnej i przeprowadza się ukierunkowaną mutagenezę (na bazie 

reakcji PCR), gdyż celem jest wprowadzenie bardzo swoistych mutacji i zamiana pojedynczych, ściśle 

określonych nukleotydów składających się na dany kodon. Tylko w ten sposób można zmodyfikować 

konkretne aminokwasy w łańcuchu polipeptydowym. Po wprowadzeniu określonych zmian w DNA  

i namnożeniu całego wektora wprowadza się go do ekspresyjnych szczepów bakterii, indukuje 

ekspresję określonego genu, a następnie izoluje i oczyszcza docelowe rekombinowane białko. 



Zad. 27. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-prawda, 

w podpunkcie 2-fałsz oraz w podpunkcie 3-fałsz (PFF). Po analizie odwołań postanowiono 

zmodyfikować klucz odpowiedzi w odniesieniu do podpunktu 1, gdyż zawierał błąd edytorski, 

w efekcie czego prawidłowa odpowiedź to FFF.  

Uzasadnienie: W podpunkcie 1 pada stwierdzenie, że zespół Downa to przykład poliploidii 

autosomalnej. Jest to oczywiście nieprawda, gdyż określenie poliploidia oznacza zwielokrotnienie 

całego garnituru chromosomowego, podczas gdy zespół Downa związany jest z wystąpieniem trisomii 

21 pary, a zatem stanowi przykład aneuploidii autosomalnej. 

Zad. 31. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie wariantów: w podpunkcie 1-fałsz,  

w podpunkcie 2-fałsz oraz w podpunkcie 3-fałsz (FFF). Po analizie odwołań postanowiono nie 

zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Podpunkt 2 nie wzbudził żadnych zastrzeżeń. Zasugerowano jednak pewne nieścisłości 

w odniesieniu do podpunktu 1 i 3. W podpunkcie 1 wzrost wentylacji płuc jest wprost proporcjonalny 

do wzrostu zużycia tlenu tylko w części dziedziny funkcji (oś X), dlatego też stwierdzenie jest fałszywe. 

W podpunkcie 3 na podstawie analizy przedstawionych wykresów można zauważyć, że wzrost 

wentylacji płuc pociąga za sobą obniżenie pH (mówimy o zakwaszaniu organizmu), ale ta sama 

krzywa pokazuje spadek stężenia jonów wodorowęglanowych, a zatem stwierdzenie jest fałszywe. 

Można stąd wyciągnąć wniosek, że spadek pH krwi jest związany z obecnością kwasu mlekowego,  

a nie z większą ilością rozpuszczonego dwutlenku węgla. Hiperwentylacja podczas skrajnego wysiłku 

fizycznego doprowadza wręcz do spadku zawartości dwutlenku węgla we krwi, a więc i jonów 

wodorowęglanowych. 

Zad. 34. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było wskazanie odpowiedzi B. Po analizie odwołań 

postanowiono nie zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Zarówno zwiększenie lepkości krwi, jak i zmniejszenie średnicy obwodowych naczyń 

krwionośnych prowadzą do wzrostu oporu peryferycznego, a więc pośrednio wpływają na obniżenie 

natężenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Tlenek azotu (NO) powoduje zmniejszenie 

napięcia ścian naczyń krwionośnych i podatności na skurcze, nie zaś zmniejszenie siły skurczów 

mięśniówki gładkiej naczyń. Mechanizmem przeciwdziałającym niekorzystnym zmianom natężenia 

przepływu krwi przez naczynia u osób otyłych jest zwiększenie ciśnienia krwi wypływającej z serca,  

a zatem prawidłową odpowiedzią jest wariant B. 

Zad. 39. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było sformułowanie problemu badawczego 

odnoszącego się bezpośrednio lub pośrednio do wpływu testowanego leku (substancji zawartej 

w syropie) na częstość infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. Po analizie odwołań 

postanowiono nie zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Problem badawczy powinien możliwie precyzyjnie i szczegółowo odnosić się do 

przeprowadzonych badań, z uwzględnieniem granic prowadzonych analiz i ich celu. W odróżnieniu od 

hipotezy badawczej nie zawiera on założenia odnośnie oczekiwanych rezultatów, jest raczej 

odpowiedzią na pytanie: co możemy wykazać poprzez przeprowadzenie takiego, a nie innego 

eksperymentu? Tym samym poprawną odpowiedzią na to zadanie jest stwierdzenie lub pytanie 

odnoszące się do testowanej substancji, zjawiska (badanego parametru) i grupy badawczej. Zgodnie  



z kluczem odpowiedzi może to być np.: „Wpływ badanej substancji na częstość występowania 

zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci”, „Czy testowana substancja ma wpływ na częstość 

występowania zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci”. Odpowiedzią niepoprawną jest np.: 

„Wpływ placebo na częstość występowania zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci” czy „Czy 

testowana substancja zmniejsza częstotliwość występowania zakażeń górnych dróg oddechowych 

u dzieci”. Istotne jest to, że lek potencjalnie mógłby zupełnie inaczej działać u dorosłych, albo 

w zapaleniach płuc – dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie badanej grupy i mierzonego 

parametru. 

Zad. 41. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było sformułowanie wniosku płynącego 

z przeprowadzonych badań, odnoszącego się do wzrostu odporności związanego z naturalnym 

rozwojem odporności postępującej wraz z wiekiem czy na skutek przebytych wcześniej infekcji.  

Po analizie odwołań postanowiono nie zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: Analiza uzyskanych wyników jasno wskazuje, iż częstość występowania infekcji 

górnych dróg oddechowych uległa obniżeniu w obu grupach dzieci, zarówno tych, którym podawano 

testowaną substancję, jak również placebo. Oznacza to, że zaobserwowany trend nie jest związany 

z wpływem leku na organizm dzieci. Ponadto w kolejnym roku dzieci były już starsze, a ich układ 

odpornościowy lepiej rozwinięty, bo w poprzednim roku spotkał się z licznymi patogenami,  

co skutkowało obecnością komórek pamięci immunologicznej w kolejnym roku badań 

Różnice pomiędzy dwoma latami badań także trudno tłumaczyć tym, że w pierwszej grupie, tak jak  

w drugiej wystąpił efekt placebo, tzn. lek nie działał, ale sama świadomość jego przyjmowania 

decydowała o spadku zachorowalności. Mianowicie efekt placebo w ogóle nie występuje 

u noworodków i niemowląt. U małych dzieci może być już obecny, ale aby wystąpił musi działać 

mechanizm w postaci warunkowania i/lub wysokich oczekiwań dziecka. Warunkowanie wymaga 

bezpośredniego związku czasowego bodźca z reakcją, a w rozciągniętych w czasie badaniach nad 

odpornością takiego oczywiście nie ma. Trudno także mówić o wysokich oczekiwaniach dziecka trzy- 

lub czteroletniego na temat własnej odporności na infekcje górnych dróg oddechowych – takie mogą 

wystąpić np. u rodziców tych dzieci. Co innego gdyby badania dotyczyły np. środka uśmierzającego 

ból. Wtedy obydwa mechanizmy miałby prawo zadziałać nawet w przypadku małych dzieci. 

W jednym z odwołań pojawiła się także sugestia, że przeprowadzenie analizy danych za pomocą testu 

t-Studenta nie pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej, a zatem nie ma podstaw do wnioskowania, 

że lek faktycznie nie działał. Nie jest to jednak możliwe, gdyż bez znajomości wariancji tudzież 

odchylenia standardowego (a te wartości nie były podane w zadaniu) nie jest możliwe wykonanie 

tego testu statystycznego. Ponadto dane do zadania, na podstawie których były obliczone wartości 

średnie były losowane z rozkładu normalnego o wartościach średnich i odchyleniu standardowym 

właściwych dla danej grupy wiekowej dzieci. Nie było podczas symulacji żadnych różnic między grupą 

badawczą  a kontrolną. 

Zad. 42. Poprawnym rozwiązaniem tego zadania było podanie nazw trzech gatunków roślin 

zaprezentowanych na rysunku: A-sosna, B-świerk i C-cis. Po analizie odwołań postanowiono nie 

zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: W odniesieniu do gatunku nr 2 pojawiła się sugestia, iż jest to jodła lub że rysunek 

prezentuje dwa gatunki. Nie jest to prawdą, gdyż rysunek prezentuje tylko jeden gatunek, ale taki,  



u którego położenie szyszki zmienia się wraz ze wzrostem i rozwojem. W przypadku jodły szyszka 

przez cały czas znajduje się w położeniu pionowym do góry, podczas gdy na załączonym rysunku 

widać, iż wraz ze wzrostem i rozwojem rośliny zmienia się orientacja szyszki na pionową i skierowaną 

w dół, co jest charakterystyczne dla świerku.  

Zad. 45. Poprawnym rozwiązaniem zadania było zakodowanie odpowiedzi DBECA. Po analizie 

odwołań postanowiono nie zmieniać klucza odpowiedzi. 

Uzasadnienie: takie przyporządkowanie zdarzeń do linii filogenetycznych oraz uporządkowanie ich 

w czasie jest najbardziej oszczędnym (parsymonicznym) wytłumaczeniem ewolucji pasożytnictwa 

w tej grupie zwierząt. Sugerowane w jednym z odwołań przyporządkowanie ektokomensalizmu do 

przodka całej grupy skutkowałoby dwukrotnym niezależnym przejściem do wolnego trybu życia. 

Zdecydowanie łatwiej to wytłumaczyć tym, że bazalne gromady Bdelloidea i Monogonta obejmujące 

wolnożyjące organizmy (informacja z tekstu wprowadzającego) zachowały pierwotny 

(plezjomorficzny) stan rozpatrywanej cechy. Ponadto wszystkie odpowiedzi przyporządkowujące do 

jednej litery na drzewie filogenetycznym więcej niż jeden tryb życia są niepoprawne – w danym 

czasie określona linia filogenetyczna nie może przyjmować dwóch różnych stanów danej cechy. 

 

Uwaga końcowa 

Pojawiły się sugestie, iż zadania otwarte stanowiły więcej niż 10% puli wszystkich zadań. Nie jest to 

prawdą, gdyż zadania 14 i 42 mają formę półotwartą – wymagały podania pojedynczych 

(maksymalnie trzech) wyrazów. Jedynie zadania: 15, 17, 39 i 41 to zadania w pełni otwarte, które 

stanowią łącznie 8,9% puli pytań. 


