
Instrukcja dla Komisji Szkolnej 

1. Nie wolno stawiać żadnych znaków na kartach odpowiedzi poza miejscami do tego 

wyznaczonymi! 

2. Do oceny arkusza proszę używać długopisu lub pióra z niebieskim atramentem. 

3. Za zupełnie prawidłowe rozwiązanie każdego zadnia niezależnie od jego typu należy przyznać 

1 pkt. Za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – 0 pkt. Nie przyznaje się punktów 

cząstkowych. 

4. Zadania otwarte należy oceniać wg zasad przesłanych przez KGOB. Sens prawidłowej 

odpowiedzi jest zawarty w kryterium przyznania 1 pkt. Każda merytorycznie poprawna 

odpowiedź będąca właściwą realizacją polecenia powinna zostać uznana za prawidłową. 

5. Nie należy traktować przykładowych odpowiedzi jako ścisłego wzorca prawidłowego 

rozwiązania zadania. 

6. Ocenę każdego zadania otwartego proszę zakodować na pierwszej stronie karty odpowiedzi 

w kolumnie przeznaczonej dla egzaminatora poprzez całkowite wypełnienie odpowiedniego 

koła – 0 lub 1 pkt. 

7. Dopuszczalne jest zanotowanie oceny rozwiązania zadania zamkniętego (0 lub 1 pkt.) 

na szarym polu, w którym jest umieszczony numer zadania. 

8. Kategorycznie zabronione jest stawienie jakichkolwiek znaków w pobliżu pól 

przeznaczonych do wypełnienia przez uczestnika. 

9. Sumę uzyskanych punktów z zadań otwartych i zamkniętych (zadania 1–45) należy wpisać 

na pierwszej stornie karty odpowiedzi w wyznaczonej kratce w kolumnie przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

10. W razie wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z załączoną prawidłowo ocenioną 

przykładową kartą odpowiedzi. 

11. Wszelkie aktualne informacje ważne dla przebiegu zawodów pojawiają się systematycznie 

na naszej nowej stronie internetowej: http://www.olimpbiol.pl/index.php/aktualnosci/ 

  



Zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych 
 
Zadanie 15. 
1 pkt – za prawidłowe wyjaśnienie, uwzględniające niedobór dwutlenku węgla w środowisku 

wodnym w ciągu dnia i jego gromadzenie w ciągu nocy. 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi poprawne: 

• Rośliny potrzebują CO2 do fotosyntezy, a w wodzie w ciągu dnia może być go mało  

ze względu na konkurencję z innymi roślinami. Rośliny CAM pobierają dwutlenek węgla  

i magazynują go w nocy, unikając tej konkurencji. 

 
Zadanie 22. 
1 pkt – za poprawne sformułowanie problemu badawczego, uwzględniające bytowanie rohatyńca 

dwurożnego (Trypoxylus dichotomus) na jasionie (Fraxinus griffithii) w ciągu doby. 
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi poprawne: 

• Czy T. dichotomus występuje na jesionie F. griffithii tylko w nocy? 

• Jak zmienia się liczba rohatyńców bytujących na jesionie w ciągu doby? 

• Wpływ pory dnia na występowanie rohatyńca dwurożnego na drzewie Fraxinus griffithii. 
 
Zadanie 40. 
1 pkt – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające: (1) przyczynę – losowej inaktywacji jednego 

z chromosomów X w komórkach organizmu kobiety, (2) skutek tego procesu – braku 
ekspresji zmutowanego allelu w niektórych komórkach organizmu kobiety oraz (3) 
odniesienie tego do chorych mężczyzn, będących hemizygotami. 

0 pkt – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowe odpowiedzi poprawne: 

• U kobiet dochodzi do losowej inaktywacji jednego chromosomu X, co powoduje wyciszenie 
znajdujących się na nim alleli. U mężczyzn jest inaczej – we wszystkich komórkach ich jedyny 
chromosom X jest aktywny. 

• U kobiet jeden z chromosomów X jest przekształcony w ciałko Barra. Ponieważ inaktywacja 
chromosomu X jest losowa, w części komórek wyciszony jest allel prawidłowy, a w części – 
zmutowany. Mężczyźni mają tylko jeden chromosom X, dlatego zmutowany allel znajdujący 
się na chromosomie X będzie aktywny we wszystkich komórkach. 

• Przyczyną takiej sytuacji jest losowa inaktywacja chromosomu X w komórkach organizmu 
kobiety. Dzięki temu w części komórek jest inaktywowany chromosom ze zmutowanym 
allelem odpowiedzialnym. Chorzy mężczyźni mają w komórkach tylko jeden chromosom X,  
na którym znajduje się zmutowany allel, który będzie ulegał ekspresji we wszystkich 
komórkach organizmu. 

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań zamkniętych 
Na następnej stronie znajduje się ścisły wzorzec (klucz) do oceniania zadań zamkniętych. 

Uwaga! W zad. 35 są dwie alternatywne poprawne odpowiedzi: A. adrenalina lub E. insulina. Należy 

postawić 1 pkt. za odp. A lub E lub A i E. 






