
Pracownia biochemiczna – zasady oceniania 
 
Zadanie 1.1. (10 pkt) 

• 1 pkt – za prawidłowe wyznaczenie współczynnika kierunkowego prostej dla jednego 

stężenia związku X (maksymalnie 5 pkt). 

• 1 pkt – za prawidłowe wyznaczenie punktu przecięcia prostej z osią rzędnych  

dla jednego stężenia związku X (maksymalnie 5 pkt). 

• 0 pkt – za odpowiedzi niespełniające powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

Uwaga: tolerancja dla wyznaczenia wartości liczbowych to ± 5% wartości prawidłowej: 

 

stężenie związku X [mM] współczynnik kierunkowy prostej przecięcie z osią rzędnych 

 min max min max 

0 0,0143 0,0158 0,0095 0,0105 

0,05 0,0149 0,0165 0,0095 0,0105 

0,1 0,0157 0,0173 0,0095 0,0105 

0,5 0,0214 0,0236 0,0095 0,0105 

1 0,0285 0,0315 0,0095 0,0105 

 

 

Zadanie 1.2. (16 pkt) 

• 0,5 – pkt za prawidłowe wyznaczenie punktu przecięcia prostej z osią X układu 

współrzędnych dla jednego stężenia związku X (maksymalnie 2,5 pkt). 

• 0,5 – pkt za prawidłowe wyznaczenie punktu przecięcia prostej z osią Y układu 

współrzędnych dla jednego stężenia związku X (maksymalnie 2,5 pkt). 

• 1 pkt – za prawidłowe wyznaczenie wartości KM lub KMP dla jednego stężenia związku 

X (maksymalnie 5 pkt). 

• 1 pkt – za prawidłowe wyznaczenie wartości Vmax lub VmaxP dla jednego stężenia 

związku X (maksymalnie 5 pkt). 

• 1 pkt – za określenie typu inhibicji (współzawodnicząca lub kompetycyjna). 

• 0 pkt – za odpowiedzi niespełniające powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

Uwaga: tolerancja dla wyznaczenia wartości liczbowych punktów przecięcia z osiami X i Y  

to ± 5% wartości prawidłowej: 

 

stężenie związku X [mM] przecięcie z osią X przecięcie z osią Y 

 min max min max 

0 -0,700 -0,634 0,0095 0,0105 

0,05 -0,669 -0,605 0,0095 0,0105 

0,1 -0,636 -0,576 0,0095 0,0105 

0,5 -0,466 -0,422 0,0095 0,0105 

1 -0,350 -0,316 0,0095 0,0105 



• Jeżeli wartości KM, KMP, Vmax, VmaxP są obliczone na podstawie nieprawidłowych danych 

to przyznawane jest 50% punktów za odpowiednią część zadania. 

• Punkty za prawidłowe określnie typu inhibicji są przyznawane jedynie w przypadku,  

gdy obliczone parametry KM, KMP, Vmax, VmaxP uprawniają do takiego stwierdzenia. 

 

 

Zadanie 1.3. (4 pkt) 

Zadanie 1.3.1 

• 1 pkt – za prawidłową odpowiedź. 

• 0 pkt – za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową. 

Zadanie 1.3.2 

• 1 pkt – za prawidłowe podanie równania prostej. 

• 1 pkt – za podanie prawidłowej wartości Ki. 

• 1 pkt – za podanie prawidłowej jednostki dla Ki. 

• 0 pkt – za odpowiedzi niespełniające powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 

 

Uwaga: 

• Zadanie 1.3 jest oceniane tylko w przypadku, gdy w zadaniu 1.2 prawidłowo został 

określony typ inhibicji. 

• Wyznaczona wartość Ki musi wynikać z podanego równania prostej. 

• Oceniana jest wartość bezwzględna Ki. 

 












