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Zajęcia 12 

zad. 35  

Dlaczego jedna z odpowiedzi to 20= 2101/2101, skoro suma liczby zębów  

pomnożona przez 2 daje 16, a nie 20? Czy jedyną poprawną odpowiedzią  

nie powinno być: 20= 2102/2102?  

 

Odpowiedź nauczyciela:  

Dobrze Pani wyłapała błąd w kluczu w pierwszej opcji odpowiedzi: zamiast ostatniej cyfry 1 

powinna być cyfra 2, czyli wzór uzębienia: 20=2102/2102. Ale oczywiście druga z wymienionych w 

kluczu dopuszczalnych form odpowiedzi jest poprawna, czyli: 20=212/212. Choć osobiście preferuję 

pierwszą formę odpowiedzi dopuszczalną w kluczu, gdyż jest ona logiczniej związana z treścią 

zadania, gdzie jest odniesienie do zapisu struktury uzębienia stałego.   

zad. 36  

Czy odpowiedź ,,małe wydatkowanie energii przez organizm" jest  

poprawna?  

Odpowiedź nauczyciela:  

Egzaminator mógłby tego nie zaliczyć jako poprawnej odpowiedzi. Choć Pani myśli w dobrym 

kierunku, to jednak używała Pani niemalże identycznego sformułowania z treści zadania. A wiec 

odpowiedź sprawia takie wrażenie, że na pytanie o przyczynę niskiego wydatkowania energii 

odpowiedź brzmiałaby „niskie wydatkowanie energii”. Natomiast konkretnych przyczyn niskiego 

wydatkowania energii (o jakie chodzi w pytaniu) mogłoby być kilka: np. zalecana w odpowiedziach 

„niska aktywność fizyczna” ale także możliwe jest „zaburzenie tempa metabolizmu polegające na 

zmniejszeniu użycia ATP w tkankach/organach”.    
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zad.42  

Czy odpowiedzią może być systematyczna aktywność fizyczna (lepsze ukrwienie tkanek, w tym 

kostnej)?  

Odpowiedź nauczyciela:  

Choć tej opcji klucz nie przewiduje, to oczywiście badania pokazują, że aktywność fizyczna pomaga 

utrzymać prawidłową gęstość kości. Byłaby to prawidłowa odpowiedź. Egzaminator powinien ją 

uznać.  

zad. 43  

Czy odpowiedzią może być dieta wysokobiałkowa, masywny krwotok, czy wyczerpujący wysiłek 

fizyczny?  

Odpowiedź nauczyciela:  

Choć tych opcji klucz nie przewiduje, to byłaby to prawidłowa odpowiedź, ale egzaminator mógłby 

nie uznać tych odpowiedzi w kontekście treści zadania. W przypadku tego zadania mowa jest o 

bardzo małych dzieciach (w tym niemowlęta) i starszych ludziach (z naciskiem na schorowanych), 

zatem dieta wysokobiałkowa czy wyczerpujący wysiłek są mało prawdopodobnymi przyczynami 

odwodnienia. Natomiast masywny krwotok raczej stwarzałby inne bezpośrednie zagrożenie życia 

niż utrata wody.  

Generalnie zalecam taką strategię odpowiadania na maturze:  

1) zidentyfikować możliwe odpowiedzi 

2) zrobić hierarchię od najbardziej oczywistych, prostych, po odwołujące się do bardziej 

skomplikowanych i wyrafinowanych mechanizmów i procesów 

3) w odpowiedziach używać w pierwszej kolejności opcji z czołówki rankingu w pkt. 2.  

zad. 58  

Dlaczego zdanie 2. jest nieprawdziwe?  

Odpowiedź nauczyciela: 

Ponieważ mowa o usuwaniu zbędnych produktów metabolizmu pracujących mięśni, a na to 

usuwanie nie ma wpływu poszerzenie drobnych naczyń w skórze  - mechanizm I, czy nasilone 

pobieranie przez mięśnie substratów oddychania – mechanizm III. Nie widać tu związku 

przyczynowo skutkowego. Taki związek by był gdyby sugerowano do zdania 2 mechanizm II, ale 

takiej opcji w zadaniu nie podano do oceny prawdy i fałszu. Albowiem, im więcej krwi przepłynie 

przez naczynia kapilarne mięśni tym więcej produktów przemian odbierze od mięśni krew i 

dostarczy je szybciej do płuc (dwutlenek węgla) oraz wątroby (kwas mlekowy).     
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Zajęcia 13 

 

zad. 18  

Dlaczego odpowiedź to 10-15 minut, skoro najwyższe stężenie kwasu  

mlekowego występuje w czasie 20 minut?  

 

Odpowiedź nauczyciela: 

Odpowiedź w kluczu jest prawidłowa. Po 20 minutach stężenie już jest niższe niż w maksimum, 

które przypada właśnie około 15 minuty. Poniżej wklejam wykres z zadania z zaznaczoną na 

czerwono wartością odpowiadającą 20stej minucie. Wyraźnie to już po wysiłku. 

  

 

zad. 22  

Dlaczego odpowiedź c jest poprawna?  

 

Odpowiedź nauczyciela: 

Adrenalina uruchamia szlaki biochemiczne w komórkach wątroby, które przekształcają glikogen w 

glukozę, która następnie jest uwalniana do krwi, a następnie z tej glukozy korzystają inne tkanki i 

organy aby wytworzyć sobie ATP. Szlak ten jest wynikiem ewolucji przystosowań do przetrwania 

organizmu w nagle pojawiających się stanach zagrożenia, a sama adrenalina powinna kojarzyć się z 

reakcjami mobilizacji do działania, ucieczki, itp. Czyli np. pojawia się potrzeba walki (drapieżnik, 
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konkurent, itp.) – uwalnia się adrenalina do krwi – adrenalina stymuluje dostarczenie glukozy do 

mięśni – użycie glukozy w mięśniach w oddychaniu – produkcja ATP – praca np. ucieczka/walka)         

 

zad. 33  

a) czy odpowiedź ,,wytworzenie gradientu protonowego niezbędnego do  

wytworzenia gradientu protonowego" jest poprawna?  

 (W zadaniu pierwsze polecenie nie jest oznaczone żadną literą, więc  

kiedy pytam o polecenie ,,a", mam na myśli: ,,wyjaśnij, co dzieje  

się..." )  

 

Odpowiedź nauczyciela: 

Tu pogubiłem się w pytaniu Uczennicy, gdyż zdanie ,,wyjaśnij, co dzieje się..." jest oznaczone jako 

polecenie a). Zaś bez oznaczenia literowego jest zdanie wcześniejsze, z prośbą o nazwanie 

elementu X na schemacie. Odpowiadam więc na oba podpunkty. Element X na schemacie to 

łańcuch oddechowy. Polecenie a) jest właśnie związane z tym co się dzieje na łańcuch z protonem.  

Odpowiedź ,,wytworzenie gradientu protonowego niezbędnego do wytworzenia gradientu 

protonowego" nie jest poprawna, a takie sformułowanie jest pewnego rodzaju „pętlą logiczną”. 

Ale w tej niepoprawnej odpowiedzi jest słowo – klucz „wytworzenie gradientu protonowego”. 

Odpowiedź mogłaby np. brzmieć tak (odpowiedź w kluczu jest mało szczegółowa): 

„na łańcuchu oddechowym, kosztem energii elektronów, protony są pompowane do przestrzeni 

między błonami mitochondrium, dzięki czemu wytwarzany jest gradient protonów między tą 

przestrzenią a matrix. Następnie rozładowując ten gradient protony wracają z przestrzeni miedzy 

błonowej do matrix poprzez kanał w ATP-syntazie (zgodnie z zasadą wyrównywania stężeń), a ich 

ruch wykorzystywany jest przez ATP-syntazę do syntezy ATP. Na końcu protony i elektrony 

spotykają się ponownie w matrix, gdzie zachodzi ich reakcja z tlenem, w wyniku czego tworzy się 

woda”   

 

zad. 72  

c) brak odpowiedzi  

Odpowiedź nauczyciela: 

Odpowiedź powinna brzmieć: „odporność bierna swoista sztuczna”, gdyż niejako „na talerzu” 

podane są wytworzone poza organizmem (w sposób sztuczny) przeciwciała, które działają swoiście. 
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Zajęcia 14 

zad. 35  

czy odpowiedzią może być ,,mniejsza rozpuszczalność tlenu w wodzie i obumieranie ryb"?  

Odpowiedź nauczyciela: 

Choć takiej odpowiedzi nie przewidywał klucz, jest ona prawidłowa i powinna być uznana przez 

egzaminatora.  

zad. 55  

czy odpowiedzią może być ,,pingwiny wybierają drogę morską, ponieważ podczas przemieszczania się 

do miejsca o największej obfitości pokarmu mogą natrafić na pokarm również po drodze"? W  

zadaniu nie ma informacji, o tym, że pokarm występuje jedynie w miejscu Y.  

 

Odpowiedź nauczyciela: 

Doskonały pomysł! Choć takiej odpowiedzi nie przewidywał klucz, jest ona logiczna i 

prawdopodobna, a więc powinna być uznana przez egzaminatora.  

zad. 56  

a) czy odpowiedź ,,rRNA" jest poprawna, czy koniecznie trzeba użyć sformułowania ,,kopleks białko-

rRNA"?  

Odpowiedź nauczyciela: 

Byłaby to odpowiedź nieprawidłowa, gdyż samo czyste rRNA po wytworzeniu w jądrze nie wędruje 

do cytoplazmy, ale wędruje związane z białkiem rybosomalnym (kompleks białko-rRNA). Inne 

cząstki RNA natomiast wędrują z jądra do cytoplazmy „solo”, np. tRNA czy mRNA.  

 

Inne pytania (bez źródła) 

Niski poziom progesteronu hamuje uwalnianie hormonu folikulotropowego przez przysadkę 

mózgową i rozpoczęcie nowego cyklu menstruacyjnego.  

Dlaczego to zadanie jest fałszywe? 

Odpowiedź nauczyciela: 

Stwierdzenie brzmi nieprawidłowo gdyż wydzielanie FSH (a nie hamowanie) przez przysadkę 

następuje przy niskim poziomie progesteronu. A więc ciąg zdarzeń jest inny: przy niskim poziomie 

progesteronu (początek cyklu) następuje wydzielenie TSH, to sygnał dla jajników aby dojrzewał 

Pęcherzyk Graffa z komórką jajową. Pęcherzyk zaczyna wytarzać estradiol, przygotowując zmiany 

śluzówki w macicy, konieczne do przyjęcia zarodka. Następuje owulacja, a resztka Pęcherzyka 

Graffa zwana teraz ciałkiem żółtym zaczyna wytwarzać progesteron, który dalej przygotowuje 

śluzówkę. Po degeneracji ciałka żółtego w wyniku braku zapłodnienia, poziom progesteronu spada, 

co inicjuje miesiączkę i cykl się powtarza.            


