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Pracownia botaniczna – zasady oceniania rozwiązań zadań 

 
 
Zadanie 1. (0–20 pkt) 

1.1. Ocena preparatu nr 2 (0–5 pkt) 

 

Kryterium: prawidłowość wykonania przekroju 

 1 pkt – za pełny przekrój (wszystkie warstwy komórek). 

 0–0,5 – pkt za niepełny przekrój (liczba pkt zależy od liczby warstw). 

 

Kryterium: wybarwienie 

 1 pkt – za prawidłowe wybarwienie. 

 0 pkt – za brak barwienia. 

 

Kryterium: grubość przekroju 

 1 pkt – za pojedynczą warstwę komórek na większości powierzchni. 

 0,5 pkt – za pojedynczą warstwę komórek miejscami. 

 0 pkt – za gruby preparat na większości powierzchni. 

 

Kryterium: nienaruszone komórki przekroju 

 1 pkt – za nienaruszenie (w większości) komórek przekroju. 

 0,5 pkt – za miejscowe uszkodzenia. 

 0 pkt – za uszkodzenie większości komórek przekroju. 

 

Kryterium: liczba bąbelków powietrza w obrębie przekroju 

 1 pkt – za brak bąbelków powietrza w obrębie przekroju. 

 0,5 pkt – za mniej niż 10 małych bąbelków powietrza. 

 0 pkt za – więcej niż 10 małych lub kilka dużych bąbelków powietrza. 

 

  



Przykładowo ocenione preparaty: 

 

Jeżeli wykonany przekrój dotyczył innego prepartu (przykład trzeci – kłącze paproci) lub nie był 

poprzeczny (przykład czwarty – przekrój sieczny), to mimo wszystko peparat był oceniany pod kątem 

wszystkich kryteriów, które były możliwe do zastowowania w danym przypadku. 

  



1.2. Rozpoznanie struktur lub typów tkanek (0–8 pkt) 

 

 0,5 pkt – za każdą prawidłowo rozpoznaną strukturę lub typ tkanki. 

 0 pkt – za błędne rozpoznanie struktury lub typu tkanki albo za brak odpowiedzi. 

 

Prawidłowe rozwiązanie: 
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1.3. Rozpoznanie elementów ulegających zabarwieniu pod wpływem floroglucyny (0–5 pkt) 

 

 0,5 pkt – za każdą prawidłowo rozpoznaną strukturę lub typ tkanki. 

 0 pkt – za błędne rozpoznanie struktury lub typu tkanki albo za brak odpowiedzi. 

 

Prawidłowe rozwiązanie: 
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1.4. Rozpoznanie związku ulegającego zabarwieniu pod wpływem floroglucyny (0–2 pkt) 

 

 2 pkt – za wskazanie ligniny (nr 3). 

 0 pkt – za wskazanie innego niż lignina związku lub brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 2. 

 

2.1. Wzór kwiatowy (0–5 pkt) 

 

 1 pkt – za każdy prawidłowy wzór kwiatowy. 

 0 pkt – za nieprawidłowy wzór kwiatowy lub brak odpowiedzi. 

 

Uwaga: uczestnikowi przyznaje się także 1 pkt jeśli zostanie spełniony jeden z następujących 

scenariuszy: 

 uczestnik pomylił się tylko w oznaczeniu symetrii. Niepodanie symetrii skutkuje 

przyznaniem 0 pkt – niekompletny wzór kwiatowy. 

 uczestnik podał w sposób nieprawidłowy tylko liczbę elementów w jednym z okółków. 

Niepodanie liczby elementów okółka skutkuje przyznaniem 0 pkt. 

 uczestnik nieprawidłowo zaznaczył tylko zrost (między okółkami lub obrębie okółka) 

w miejscu, w którym ten nie występuje lub nie zaznaczył w miejscu właściwym. 

Większa liczba błędów skutkuje przyznaniem 0 pkt za dany wzór kwiatowy. 

W przypadku błędnego określenia liczby elementów jako „1” (głównie w przypadku słupkowia), 

uznaje się to za pojedynczy błąd (nie można w takim przypadku zaznaczyć zrośnięcia). 

 

  



Przykładowe rozwiązania: 

Kwiaty: 

 

A – Ubiorek wiecznie zielony (Iberis sempervirens); 

B – Czeremcha zwyczajna (Prunus padus); 

C – Skalnica (Saxifraga sp.); 

D – Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia); 

E – Forsycja (Forsythia sp.). 

 

Okaz Wzór kwiatowy 
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2.2. Budowa kwiatu (0–5 pkt) 

 

 1 pkt – za każdy prawidłowo wypełniony wiersz tabeli. 

 0 pkt – za nieprawidłowo wypełnioną linię w tabeli lub brak odpowiedzi. 

 

Prawidłowe rozwiązanie: 

 

Pytanie 
Przedstawicielem której rodziny okrytonasiennych jest roślina oznaczona 
literą A?  
Uwaga: Dopuszczalne jest użycie polskich nazw zwyczajowych. 

Odpowiedź 
Poprawna odpowiedź (1 pkt): kapustowate/krzyżowe/Brassicaceae/Cruciferae 
Niepoprawna odpowiedź (0 pkt): brak odpowiedzi lub wskazanie innej rodziny 

  

Pytanie Ile zalążni wchodzi w skład słupka rośliny oznaczonej literą B? 

Odpowiedź 
Poprawna odpowiedź (1 pkt): jedna (może być cyfrą) 
Niepoprawna odpowiedź (0 pkt): brak odpowiedzi lub wskazanie 
niepoprawnej liczby 

  

Pytanie 
Jaki typ słupkowia (apokarpiczne/synkarpiczne) cechuje roślinę oznaczoną 
literą C? 

Odpowiedź 
Poprawna odpowiedź (1 pkt): słupkowie synkarpiczne/synkarpiczne 
Niepoprawna odpowiedź (0 pkt): brak odpowiedzi lub wskazanie słupkowia 
apokarpicznego 

  

Pytanie 
Przedstawicielem której gromady okrytonasiennych 
(jednoliścienne/dwuliścienne właściwe) jest roślina oznaczona literą D? 

Odpowiedź 
Poprawna odpowiedź (1 pkt): dwuliścienne właściwe 
Niepoprawna odpowiedź (0 pkt): brak odpowiedzi lub wskazanie 
jednoliściennych 

  

Pytanie 
Która część lub części kwiatu pełni(ą) funkcję powabni u rośliny oznaczonej 
literą E? 

Odpowiedź 

Poprawna odpowiedź (1 pkt): korona/płatki korony, dopuszczalny dopisek 
o nektariach/miodnikach 
Niepoprawna odpowiedź (0 pkt): brak odpowiedzi lub wskazanie innej/innych 
części kwiatu lub „okwiatu” (stwierdzenie zbyt ogólne) 

 


