
Pracownia bioinformatyczna  

– zasady oceniania rozwiązań zadań 
 
Zadanie 1.1. (3 pkt) 

3 pkt – za podanie liczby reszt aminokwasowych wchodzących w skład fragmentu białka S 

w łańcuchu E struktury o numerze dostępu 6M0J (229 reszt) lub liczbę pomniejszoną 

o dołączony do tej sekwencji aminokwasowej znacznik histydynowy (223 reszty). 

0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi.  

 
 

Zadanie 1.2. (4 pkt) 

4 pkt – za podanie liczby reszt aminokwasowych wchodzących w skład białka S ustalonej na 

podstawie informacji zawartej w referencyjną sekwencję genomu SARS-CoV2 

zdeponowaną w bazie danych GenBank z numerem dostępu NC_045512.2 (1273 reszty 

aminokwasowe). 

0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi.  

 
 
Zadanie 1.3. (5 pkt) 

5 pkt – za poprawną ocenę wszystkich pięciu stwierdzeń. 
1–4 pkt – odpowiednio za liczbę poprawnie ocenionych stwierdzeń. 
0 pkt – za błędną ocenę wszystkich stwierdzeń lub brak odpowiedzi. 
 



Uwaga: 
W stwierdzeniu 1. należało stwierdzić obecność sekwencji aminokwasowej HHHHHH (znacznik 
histydynowy) w obu łańcuchach (A i E) w strukturze o numerze dostępu 6M0J. 

 
Stwierdzenie 4. jest prawdziwe, ale w odniesieniu do białka ACE2, które jest w kompleksie 
z fragmentem białka S. Dlatego stwierdzenie 4., mówiące o tym, że jon Zn2+ stabilizuje białko S, 
należało ocenić jako fałszywe. 

  
 
Zadanie 1.4. (3 pkt) 

3 pkt – za podanie właściwego numeru dostępu (MW251308.1). 

0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi.  

 
 

Uwaga: 

Należało wybrać numer dostępu sekwencji, która w nazwie (kolumna „Description”) 

ma określenie „complete genome”, ponieważ tylko ta sekwencja zawiera kompletną 

sekwencję. 



 
Zadanie 1.5. (3 pkt) 

3 pkt – za podanie identyczność sekwencji wynoszącą 72,75% lub zawierającą się w przedziale 

[72%, 73%].  

0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 

 
 
Zadanie 1.6. (3 pkt) 

3 pkt – za wybór odpowiedzi A (mniejsza). 

0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. 

 

Uwaga: 

Zastosowanie opcji „Somewhat similar sequences (blastn)” pozwala określić identyczność, 

która wynosi 79,24%. Jednak „Query Cover” (stopień pokrycia sekwencji) wynosi 79%.  

 
Biorąc pod uwagę, że zadanie dotyczy sekwencji kodujących białka S (a nie ich fragmentów), 

należy wziąć pod uwagę pozostałe części sekwencji (21%), które przez program nie zostały 

zidentyfikowane jako podobne do siebie. Wartość identyczności wynikająca z porównania 

całej sekwencji będzie więc mniejsza niż 72,75%, która wynika z porównania sekwencji 

aminokwasowych białka S (zadanie 1.5.).  Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że ze względu 

na degenerację kodu genetycznego należy spodziewać się większego zróżnicowania sekwencji 

nukleotydowych niż aminokwasowych kodujących ortologiczne białka. 

 

Zadanie 2.1. (9 pkt) 
9 pkt – za poprawną ocenę wszystkich trzech stwierdzeń. 
6 pkt – za poprawną ocenę dwóch stwierdzeń. 
3 pkt – za poprawną ocenę jednego stwierdzenia. 
0 pkt – za błędną ocenę wszystkich stwierdzeń lub brak odpowiedzi. 
 
Uwaga: 
Każdy uczestnik uzyskał 3 pkt za to zadanie, ponieważ w stwierdzeniu 3. błędnie przypisano 
wirusa Neoromicia/PML-PHE1/RSA/2011 do gatunku Manis javanica, przez co niemożliwa 
była prawidłowa jego ocena. 
 

 










