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X KONKURS BIOLOGICZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ETAP SZKOLNY 
(klucz odpowiedzi i schemat oceniania) 

 
Zasady oceniania: 
 

1. Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 53 punkty. 
2. Klucz zawiera przykładowe prawidłowe odpowiedzi. Należy uznać odpowiedź ucznia, 

jeśli jest inaczej sformułowana niż w kluczu, ale jest poprawna merytorycznie (poza 
odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych, które muszą być zgodne  
z kluczem).  

3. Za odpowiedzi do zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty.  
4. Za zadania, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie 

za odpowiedź w pełni poprawną. 
5. Ukośniki (/) podane w przykładowych rozwiązaniach oznaczają odpowiedzi 

alternatywne. 

 
Nr 

zadania 
Przykładowe rozwiązanie Zasady punktowania Punktacja 

1 d 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi  
0-1 

2 

Brakujące słowa powinny być wpisane w 

następującej kolejności: 

- energię; 

- samożywnymi / autotroficznymi; 

- autotrofami / samożywnymi; 

- cudzożywnymi / heterotroficznymi; 

- heterotrofami / cudzożywnymi; 

- fotosyntezy 

3 pkt za poprawne wpisanie 

wszystkich brakujących słów; 

2 pkt za poprawne wpisanie 

czterech lub pięciu brakujących 

słów; 

1 pkt za poprawne wpisanie 

dwóch lub trzech brakujących 

słów; 

0 pkt za wpisanie poprawnie 

jednego brakującego słowa  

0-3 

3 
a) fotosynteza 

b) oddychanie wewnątrzkomórkowe 

2 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi  

w punkcie a i b; 

1 pkt za wskazanie jednej 

prawidłowej odpowiedzi; 

0 pkt za odpowiedzi 

nieprawidłowe. 

0-2 

4 

Procesy pochłaniające energię – 

chemosynteza, fotosynteza; 

Procesy uwalniające energię – fermentacja, 

oddychanie wewnątrzkomórkowe. 

2 pkt za prawidłowe 

przyporządkowanie wszystkich 

procesów; 

1 pkt za prawidłowe 

przyporządkowanie każdych 

dwóch procesów; 

0 pkt za błędne 

przyporządkowanie procesów. 

 

0-2 
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5 

Przykład uzupełnionej tabeli: 

 fotosynteza oddychanie  

lokalizacja chloroplasty mitochondria 

substraty CO2, H2O glukoza, O2 

produkty glukoza, O2 CO2, H2O, 

energia 
 

 

1 pkt za każdy w całości 

poprawnie uzupełniony wiersz 

tabeli 

 

0-3 

6 a – F;  b – P;  c – P;  d - F 

2 pkt za poprawną ocenę każdego 

stwierdzenia; 

1 pkt za każde dwie poprawne 

odpowiedzi; 

0 pkt za jedną poprawną 

odpowiedź lub wszystkie 

odpowiedzi błędne. 

0-2 

7 d 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

8 

a) X - jądro komórkowe; 

przykładowe funkcje:  

- steruje pracą komórki; 

- zawiera informację genetyczną; 

- przekazuje informację genetyczną 

komórkom potomnym; 

- odpowiada za podział komórki 

b) mitochondrium 

c) chloroplasty / plastydy/wakuola 

a) 1 pkt za podanie nazwy 

struktury i jej funkcji; 

b) 1 pkt za wskazanie na 

schemacie i podpisanie 

mitochondrium; 

c) 1 pkt za podanie nazwy 

struktury 

 

0-3 

9 

a) substancja jądrowa / chromosom 

bakteryjny / genofor / kolista cząsteczka 

DNA/materiał genetyczny 

przykładowe funkcje: 

- kieruje procesami życiowymi bakterii; 

- zawiera materiał genetyczny 

- centrum dowodzenia komórką 

b) jądro komórkowe 

a) 1 pkt za podanie nazwy 

struktury i jej funkcji; 

b) 1pkt za podanie nazwy 

struktury 

0-2 

10 

Przykład odpowiedzi: 

Grzyby to organizmy cudzożywne, 

ponieważ nie potrafią same syntetyzować / 

wytwarzać pokarmu, ze względu na brak 

chloroplastów  

w komórkach.  

2 pkt za podanie uzasadnienia 

uwzględniającego brak 

chloroplastów w komórkach 

grzyba 

1 pkt za podanie uzasadnienia bez 

uwzględnienia chloroplastów w 

komórkach  

0-2 

11 a, d, e 

3 pkt za wskazanie trzech 

prawidłowych zdań; 

2 pkt za wskazanie dwóch 

prawidłowych zdań z trzech 

wskazanych przez ucznia; 

1 pkt za wskazanie jednego 

prawidłowego zdania z trzech 

wskazanych przez ucznia; 

0 pkt za trzy odpowiedzi 

nieprawidłowe lub wskazanie 

więcej niż trzech zdań w tym 

również poprawnych (np. gdy 

wskaże cztery zdania, w tym trzy 

poprawne). 

0-3 
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12 

Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

- mikroskopijne rozmiary; 

- odporność na niekorzystne warunki 

środowiska; 

- tworzą formy przetrwalnikowe; 

- łatwo przystosowują się do nowych 

warunków środowiska; 

- mają wysokie tempo rozmnażania 

2 pkt za podanie dwóch cech; 

1 pkt za podanie jednej cechy 
0-2 

13 

Z podanego tekstu należy wykreślić: 

… ich pokrewieństwa, 

… ich zewnętrzne podobieństwo. 

2 pkt za prawidłowo wykreślone 

nieprawdziwe wyrazy; 

1 pkt za jedno poprawne 

wykreślenie; 

0 pkt za błędne wykreślenie 

w obu przypadkach 

0-2 

14 
Królestwo, Typ, Gromada, Rząd, Rodzina, 

Rodzaj, Gatunek 

1 pkt za prawidłowe 

uszeregowanie wszystkich 

podanych jednostek 

taksonomicznych 

0-1 

15 mszaki /mchy 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

nazwy grupy roślin 
0-1 

16 d 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

17 c 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

18 

Nazwa tkanki: 

 tkanka miękiszowa / miękisz palisadowy / 

miękisz asymilacyjny; 

Funkcja: 

- bierze udział w procesie fotosyntezy / 

przeprowadza fotosyntezę; 

- bierze udział w odżywianiu rośliny. 

- asymiluje dwutlenek węgla do związków 

organicznych 

2 pkt za podanie nazwy tkanki 

oraz jej funkcji; 

1 pkt za podanie tylko 

prawidłowej nazwy tkanki lub 

prawidłowej jej funkcji; 

0 pkt za błędne nazwanie tkanki 

lub brak nazwy oraz za 

niepoprawną funkcję lub jej brak 

0-2 

19 aparat szparkowy/komórki szparkowe 
1 pkt za podanie właściwej 

nazwy struktury 
0-1 

20 a 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

21 b 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

22 c 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

23 a – 3,  b – 2,  c – 4,  d - 1 

2 pkt za poprawne 

przyporządkowanie czterech 

modyfikacji; 

1 pkt za poprawne 

przyporządkowanie każdych 

dwóch lub trzech poprawnych 

odpowiedzi; 

0 pkt za jedno poprawne 

przyporządkowanie lub wszystkie 

błędne 

 

 

0-2 
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24 

a) osmoza 

b) przykładowe odpowiedzi: 

- osmoza polega na przenikaniu wody ze 

stężenia mniejszego (zawierającego więcej 

wody) do stężenia większego (zawierającego 

mniej wody); 

- osmoza to proces, w którym woda 

przenika tam, gdzie jest jej mniej, czyli do 

bardziej stężonego roztworu; 

- na wyrównywaniu stężenia wody, odbywa 

się przez błonę półprzepuszczalną 

c) próba kontrolna: plasterki świeżego 

ogórka nie posypane solą 

a) 1 pkt za poprawne podanie 

nazwy procesu; 

b) 1 pkt za wyjaśnienie na czym 

polega osmoza  

z uwzględnieniem kierunku 

przepływu wody; 

c) 1pkt za określenie próby 

kontrolnej uwzględniającej brak 

soli 

0-3 

25 

Przykładowe odpowiedzi: 

A – obły / zaostrzony z obu końców / 

zwężony na obu końcach / wydłużony 

/okrągły w przekroju/wałeczkowaty; 

B – otwór gębowy, gardziel, jelito ślepo 

zakończone /rozgałęzione ślepo zakończone 

jelito / brak otworu odbytowego; brak 

układu pokarmowego u tasiemców; 

C – obojnaczy 

 

 

a) 1 pkt za podanie jednej  

z alternatywnych cech  

określających kształt ciała; 

b) 1pkt za wymienienie trzech 

odcinków układu pokarmowego z 

uwzględnieniem braku jego 

drożności, 

lub 

1 pkt za podanie braku układu 

pokarmowego u tasiemców. 

c) 1 pkt za prawidłowe określenie 

rodzaju układu rozrodczego 

0-3 

26 c 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

27 b, c 
1pkt za wskazanie prawidłowych 

odpowiedzi 
0-1 

28 
Środowisko lądowe: a, b, f; 

Środowisko wodne: c, d, e. 

2 pkt za prawidłowe 

przyporządkowanie wszystkich 

cech do odpowiednich środowisk; 

1 pkt za prawidłowe 

przyporządkowanie wszystkich 

cech do jednego  

ze środowisk; 

0 pkt za brak prawidłowego 

przyporządkowania cech. 

0-2 

29 a 
1 pkt za wskazanie prawidłowej 

odpowiedzi 
0-1 

30 Z - kosmówka 
1 pkt za podanie właściwej 

nazwy błony 
0-1 

31 b, c, f, g 

2 pkt za podkreślenie czterech 

poprawnych cech; 

1 pkt za podkreślenie dwóch lub 

trzech poprawnych cech z 

czterech wybranych 

0 pkt za podkreślenie jednej 

poprawnej cechy lub podkreślenie 

więcej niż czterech cech (w tym 

wszystkich poprawnych) 

0-2 

 


