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48 Olimpiada Biologiczna 
Pracownia biochemiczna – zasady oceniania rozwiązań zadań 
 

Część A. Rozdzielanie i identyfikacja aminokwasów (0–20 pkt) 
 
Zadanie A.1 (0–6 pkt) 
 
Wskazanie kolejności użycia roztworów do elucji (0–1 pkt): 

1 pkt – za prawidłowe wskazanie kolejności użycia roztworów do elucji – najpierw roztwór A, 
następnie B. 

0 pkt – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Wskazanie kolejności elucji aminokwasów (0–1 pkt): 

1 pkt – za prawidłowe wskazanie kolejności elucji aminokwasów – najpierw kwas 
glutaminowy/kwas asparaginowy, potem lizyna/arginina. 

0,5 pkt – za prawidłowe wskazanie kolejności elucji aminokwasów bez późniejszego 
uzasadnienia odpowiedzi. 

0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Uzasadnienie (0–4 pkt): 

1 pkt – za stwierdzenie, że Glu/Asp jest anionem w pH 4 i nie zwiąże się ze złożem 
(0,5 pkt – za jedynie stwierdzenie, że Glu/Asp nie wiąże się ze złożem). 

Dodatkowo 0,5 pkt – za powiązanie wartości pH roztworów i pI dla Glu/Asp. 
Dodatkowo 1 pkt – za stwierdzenie, że Lys/Arg jest kationem w pH 4 i zwiąże się ze złożem 

(0,5 pkt – za jedynie stwierdzenie, że Lys/Arg wiąże się ze złożem). 
Dodatkowo 0,5 pkt – za powiązanie wartości pH roztworów i pI dla Lys/Arg. 
Dodatkowo 1 pkt – za stwierdzenie, że zmiana pH na 13 spowoduje przejście Lys/Arg w anion 

i utratę zdolności wiązania do złoża 
(0,5 pkt – za stwierdzenie, że zmiana pH spowoduje przejście kation ↔ anion bez 
podania aminokwasu). 

0 pkt – za odpowiedzi niespełniające powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Prawidłowe rozwiązania: 
 

Wskaż kolejność użycia roztworów do elucji: 

Kolejność użycia Roztwór do elucji A (pH 4) Roztwór do elucji B (pH 13)  

Jako pierwszy   

Jako drugi   

 
W jakiej kolejności nastąpi elucja aminokwasów w zaplanowanym eksperymencie? 

Kolejność elucji 
Kwas glutaminowy/ 
Kwas asparginowy 

Lizyna/ 
Arginina 

Jako pierwszy   

Jako drugi   
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Przykładowe uzasadnienia uczestników: 
 
Przykład 1. 

 
 
Przykład 2. 
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Zadanie A.2 (0–14 pkt) 
 
Chromatogram frakcji zebranych z kolumny – ocena płytki chromatograficznej (0–7 pkt): 

0,5 pkt – za każdą prawidłowo naniesioną próbkę (P, 0.–8., Glu, Asp, Lys, Arg). 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

 
Identyfikacja aminokwasów – ocena pierwszej tabeli (0–2 pkt): 

1 pkt – za każdy poprawnie zidentyfikowany aminokwas. 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

 
Identyfikacja składu frakcji z chromatografii kolumnowej – ocena drugiej tabeli (0–5 pkt): 

1 pkt – za brak aminokwasów we frakcji 0. 
Dodatkowo 2 pkt – za obecność jedynie kwasu asparaginowego we frakcji 1. – większość 

wykrytego aminokwasu – i frakcji 2. – znacznie mniejsza ilość wykrytego aminokwasu niż 
we frakcji 1. 
(1 pkt – za obecność jedynie kwasu asparaginowego we frakcji 1. i 2. – podobna 
zawartość aminokwasu w obu frakcjach lub większa we frakcji 2.). 

Dodatkowo 2 pkt – za obecność jedynie lizyny we frakcji 5. – większość wykrytego aminokwasu – 
i frakcji 6. – znacznie mniejsza ilość wykrytego aminokwasu niż we frakcji 5. 
(1 pkt – za obecność jedynie lizyny we frakcji 5. i 6. – podobna zawartość aminokwasu 
w obu frakcjach lub większa we frakcji 6.). 

Odejmuje się po 0,5 punktu za każdą dodatkową obecność aminokwasów (frakcje 3.–4. i 7.–8.) 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

 
Uwaga 1: Błędna identyfikacja aminokwasów nie ma wpływu na ocenę poprawności wykonania 
chromatografii kolumnowej. 

Uwaga 2: Identyfikacja aminokwasów jest oceniana wyłącznie, jeżeli uczestnik otrzymał wywołaną 
płytkę przed zakończeniem egzaminu. 
 
Przykładowe prawidłowe rozwiązanie (rozwinięty chromatogram): 
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Przykładowe prawidłowe rozwiązanie (interpretacja chromatogramu): 
 
1. W analizowanej próbce znajdowały się: 

 

 
2. Zaznacz, w których frakcjach wykryto aminokwasy zaznaczone w odpowiedzi powyżej. 

W kolumnie „Aminokwas” wpisz trójliterowe skróty aminokwasów. Wiersze oznaczone szarym 
kolorem przeznaczone są dla osoby oceniającej pracę. Wypełnij tylko wiersze z białym tłem! 

 

 Nr frakcji 

Aminokwas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asp          

Weryfikacja 
(wypełnia członek KGOB) 

         

Lys          

Weryfikacja 
(wypełnia członek KGOB) 

         

 
Uwaga: Ocenie podlega zgodność z interpretacją chromatogramu wykonaną przez egzaminatora 
(czerwone kwadraty). 
  

Kwas glutaminowy Kwas asparaginowy Lizyna Arginina 
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Część B. Identyfikacja typu inhibicji reakcji enzymatycznej (0–10 pkt) 
 
Zadanie B.1 (0–4 pkt) 
 

Po 1 pkt za prawidłowe wykonanie każdej z następujących czynności: 
 wyznaczenie wszystkich wartości Δ Abs/min dla wariantu kontrolnego. 
 wyznaczenie wszystkich wartości Δ Abs/min dla wariantu w obecności substancji X. 
 wyznaczenie wszystkich wartości V0 (na podstawie prawidłowych wartości Δ Abs/min) 

dla wariantu kontrolnego. 
 wyznaczenie wszystkich wartości V0 (na podstawie prawidłowych wartości Δ Abs/min) 

dla wariantu w obecności substancji X. 

0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Uwaga 1: Tolerancja dla wyznaczenia wartości Δ Abs/min to ± 10% wartości wzorcowej. 

Uwaga 2: Przyznaje się dodatkowy 1 pkt za poprawną metodę obliczania V0 w próbie badawczej 
i kontrolnej przy zastosowaniu błędnych wartości Δ Abs/min 

 
Zadanie B.2 (0–3 pkt) 
 

Po 1 pkt za prawidłowe wykonanie każdej z następujących czynności: 
 wyznaczenie wszystkich wartości 1/S0 i 1/V0. 

 wykonanie wykresu Lineweavera-Burke'a dla wariantu kontrolnego (0,5 pkt 
za naniesienie punktów na układ współrzędnych + 0,5 pkt za nakreślenie linii 
umożliwiającej wyznaczenie parametrów kinetycznych, tj. do przecięcia z osiami X i Y). 

 wykonanie wykresu Lineweavera-Burke'a dla wariantu w obecności substancji X (0,5 pkt 
za naniesienie punktów na układ współrzędnych + 0,5 pkt za nakreślenie linii 
umożliwiającej wyznaczenie parametrów kinetycznych, tj. do przecięcia z osiami X i Y). 

0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Uwaga: W przypadku błędnego wyznaczenia szybkości początkowej V0 w zadaniu B.1, za zadanie B.2 
zostanie przyznane 50% zdobytych punktów. 

 
Zadanie B.3 (0–3 pkt) 
 
Wypełnienie tabeli (0–2 pkt): 

2 pkt – za poprawne wypełnienie dwóch kolumn tabeli. 
1 pkt – za poprawne wypełnienie jednej kolumny tabeli. 
0,5 pkt – za poprawne wypełnienie jednej komórki w jednej kolumnie tabeli. 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

 
Określenie typu inhibicji (0–1 pkt): 

1 pkt – za poprawne określenie typu inhibicji – niewspółzawodnicząca (niekompetycyjna). 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

 
Uwaga 1: Tolerancja dla wyznaczenia parametrów kinetycznych to ± 10% wartości wzorcowej. 

Uwaga 2: W przypadku błędnego wyznaczenia szybkości początkowej V0 w zadaniu B.1, za zadanie B.3 
zostanie przyznane 50% zdobytych punktów. 

Uwaga 3: Zadanie B.3 będzie ocenianie, jeżeli w zadaniu B.2 wykonano poprawny wykres Lineweavera-
Burke'a. 
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Przykładowe prawidłowe rozwiązanie (wzorcowe oraz zakres tolerancji): 
 
Zadanie B.1 
 

 [S]0 [mM] Δ Abs/min V0 [µmol/min] 

Bez substancji X 

0,5 0,055 (0,050–0,061) 0,018 

5 0,211 (0,190–0,232) 0,068 

10 0,270 (0,243–0,297) 0,087 

 

W obecności 
substancji X  

0,5 0,026 (0,023–0,029) 0,008 

5 0,106 (0,095–0,117) 0,034 

10 0,125 (0,113–0,138) 0,040 

 
Zadanie B.2 
 

 [S]0 [mM] 1/[S]0 [1/mM] 1/V0 [min/µmol] 

Bez substancji X 

0,5 2 55,6 

5 0,2 14,7 

10 0,1 11,5 

 

W obecności 
substancji X  

0,5 2 125 

5 0,2 29,4 

10 0,1 25 
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Zadanie B.3 
 

 Bez substancji X 
W obecności 
substancji X 

Vmax 0,10 (0,09–0,11) 0,05 (0,045–0,060) 

KM 2,50 (2,25–2,75) 2,50 (2,25–2,75) 

 

Substancja X wykazuje inhibicję niewspółzawodniczącą (niekompetycyjną) 
 (określ typ inhibicji jednym słowem) 
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Przykładowe rozwiązania uczestników: 
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