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Wojewódzki Konkurs Biologiczny   

Stopień rejonowy 

Model odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań 
 

Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania punktów 

1. 

1.1 
I – tętnica (wątrobowa) 
II – żyła wrotna  
III – przewód wątrobowo-trzustkowy/przewód wątrobowy/przewód trzustkowy 
IV – żyła (wątrobowa) 
 
1.2 
naczynie nr I/tętnica (wątrobowa) 
 
 
 
 
1.3  
Procesy, które należy podkreślić: 
synteza lipaz 
synteza glukagonu 

1.1 
2 p. – za cztery poprawne nazwy  
1 p. – za trzy lub dwie poprawne nazwy 
0 p. – za jedną poprawną nazwę, za każdą inną 
odpowiedź lub za brak odpowiedzi 
 
1.2 
1 p. – za poprawne podanie numeru naczynia lub 
nazwy naczynia  
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
1.3 
2 p. – za prawidłowe podkreślenie dwu procesów 
1 p. – za prawidłowe podkreślenie jednego procesu 
0 p. – za każdą inną odpowiedź, za brak 
odpowiedzi lub za podkreślenie więcej niż dwu 
procesów 
 

2. 

2.1 
B – kieł 
C – ząb przedtrzonowy/zęby przedtrzonowe/przedtrzonowiec/przedtrzonowce 
 
 

2.1 
2 p. – za dwie poprawne nazwy  
1 p. – za jedną poprawną nazwę 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
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2.2 
A, B 
 
 
 
2.3 
zęby przedtrzonowe/przedtrzonowce 
 
 
 
2.4 
A,B/A/B 

2.2 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
2.3 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
2.4 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 

3. 

3.1 
 

 

3.1 
3 p. – za prawidłowe wpisanie wszystkich 
wyrazów 
2 p. – za prawidłowe wpisanie 6 lub 5 wyrazów 
1 p. – za prawidłowe wpisanie 4 lub 3 wyrazów 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
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3.2 
melatonina 
 
 
 
3.3 
D 
 

3.2 
1 p. – za poprawne podanie hasła 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
3.3 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 

4. 

4.1 
Przykładowe odpowiedzi: 
Chorobą, która kojarzy mi się z przedstawionym w zadaniu przysłowiem jest 
krzywica (u dzieci) /osteomalacja (u dorosłych)/rozmiękanie kości  
(u dorosłych), ponieważ jej przyczyną są niedobory witaminy D/witaminy 
D3/kalcyferolu, która/który powstaje w skórze pod wpływem promieni 
słonecznych. 
 
Chorobą, która kojarzy mi się z przedstawionym w zadaniu przysłowiem są 
częste przeziębienia, ponieważ za odporność organizmu odpowiada m.in. 
witamina D/ witamina D3/ kalcyferol, która/który powstaje w skórze pod 
wpływem promieni słonecznych. 
 
Uwaga: w odpowiedzi wymagane jest podanie nazwy jednostki chorobowej 
oraz nazwy witaminy w kontekście jej powstawania pod wpływem promieni 
słonecznych. 
 
4.2 
Witamina A jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, dlatego by łatwo było ją 
przyswoić z marchwi, w której się znajduje/w której znajduje się jej 
prowitamina (ß-karoten) potrzebna jest oliwa – źródło tłuszczu, w którym się 
rozpuści i wraz z nim zostanie wchłonięta.  

4.1 
2 p. – za poprawne podanie nazwy jednostki 
chorobowej i powiązanie jej z witaminą D jako 
powstającą pod wpływem promieni słonecznych 
1 p. – za poprawne podanie nazwy jednostki 
chorobowej i powiązanie jej z witaminą D 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
1 p. – za odpowiedź uwzględniającą 
rozpuszczanie się witaminy A w tłuszczach 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
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4.3 
Hipoteza: Enzymy obecne w świeżym ogórku dezaktywują/rozkładają witaminę 
C obecną w pomidorze. 
 
Próba badawcza: plasterki/kawałki pokrojonego pomidora połączone  
z plasterkami/kawałkami świeżego pokrojonego ogórka umieszczone  
w naczyniu. 
 
Próba kontrolna: plasterki/kawałki pokrojonego pomidora umieszczone  
w naczyniu. 
 
Zastosowana metoda badawcza to: doświadczenie/eksperyment. 
  

4.3 
4 p. – za wszystkie prawidłowe odpowiedzi 
3 p. – za trzy prawidłowe odpowiedzi 
2 p. – za dwie prawidłowe odpowiedzi 
1 p. – za jedną prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 

5.  

5.1  
Wyrazy, które należy podkreślić: 
swoista, czynna, sztuczna 
 
 
5.2 
Przykładowe odpowiedzi: 
Szczepionkę tę powtarza się dwukrotnie w celu uzyskania w organizmie 
odpowiednio wysokiego poziomu przeciwciał w surowicy/ odpowiednią liczbę 
komórek pamięci immunologicznej. Dzięki temu zostanie uzyskana taka liczba 
przeciwciał/ komórek pamięci immunologicznej, która pozwoli na efektywne 
zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 w przypadku zakażenia. 
Jedna dawka szczepionki nie jest wystarczająca, żeby uzyskać odporność na 
wirusa. Trzeba ją powtórzyć, by możliwe było wytworzenie takiej liczy 
przeciwciał, która skutecznie zwalczy wirusa. 
 

Uwaga: w odpowiedzi wymagane jest odniesienie się do konieczności 
wytworzenia przez organizm dużej liczby komórek pamięci/ uzyskania 
wysokiego poziomu przeciwciał. 

5.1 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
5.2 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
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6. 

Przykładowe odpowiedzi: 
– powoduje niedotlenienie mózgu, 
– pogarsza pamięć, 
– ogranicza sprawność myślenia, 
– niszczy tkankę mózgową, 
– może przyczyniać się do udaru mózgu, 
– może powodować rozwój raka mózgu. 
 

1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 

7.  

7.1 
prosionek/kulanka/stonoga 
 
 
 
7.2 
F, P 
 
 
 
7.3 
Skorupiak lądowy ma 7 par odnóży krocznych, a rak rzeczny 5/Skorupiak 
lądowy ma więcej odnóży krocznych, niż rak rzeczny, który ma ich 5 par. 

7.1 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
7.2 
1 p. – za poprawną ocenę obu zdań 
0 p. – za poprawną ocenę jednego zdania, za 
każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi 
 
7.3 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak 
odpowiedzi 
 

8. 

8.1 
C 
 
 
 
8.2 
P, F, P, P 
 

8.1 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
8.2 
2 p. – za poprawną ocenę wszystkich zdań 
1 p. – za poprawną ocenę trzech lub dwóch zdań 
0 p. – za poprawną ocenę jednego zdania, za 
każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi 
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9. 

9.1 
F, F 
 
 
 
9.2 
A, C, D 

9.1 
1 p. – za poprawną ocenę obu zdań 
0 p. – za poprawną ocenę jednego zdania, za 
każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi 
 
9.2 
3 p. – za trzy prawidłowe odpowiedzi 
2 p. – za dwie prawidłowe odpowiedzi 
1 p. – za jedną prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź, za zaznaczenie 
więcej niż trzech odpowiedzi lub brak odpowiedzi 
 

10. 

10.1 
a) (różnorodność) genetyczna 
b) (różnorodność) ekosystemowa 
c) (różnorodność) gatunkowa 

 
 

 
10.2 
A 
 
 
 
10.3 
A 

10.1 
3 p. – za trzy prawidłowe odpowiedzi 
2 p. – za dwie prawidłowe odpowiedzi 
1 p. – za jedną prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak 
odpowiedzi 
 
10.2 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
10.3 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
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11. 

11.1 
Przykładowe odpowiedzi: 
Dzięki białkom fluorescencyjnym naukowcy mogli prześledzić aktywność 
komórek nerwowych, która jest niewidoczna.  
 
Przesyłaniu impulsów elektrycznych nie towarzyszą żadne efekty wizualne,  
a zastosowanie znaczników fluorescencyjnych umożliwiło przeprowadzenie 
takiego monitoringu. 
 
Uwaga: w odpowiedzi wymagane jest uwzględnienie, że czynność komórek 
nerwowych jest niewidoczna (nawet pod mikroskopem), a zastosowanie białek 
fluorescencyjnych umożliwia taką obserwację. 
 
11.2 

 
 

11.1 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 
2 p. – za prawidłowe wpisanie czterech cyfr 
1 p. – za prawidłowe wpisanie trzech lub dwóch 
cyfr 
0 p. – za prawidłowe wpisanie jednej cyfry, za 
każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi 
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12. 

12.1 
1, 4, 2, 3 
 
 
 
12.2 
Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 
relikt – współczesny organizm (roślinny, zwierzęcy) mający w przeszłości 
szerszy zasięg, lecz obecnie żyjący na terenie znacznie mniejszym 

12.1 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
12.2 
2 p. – za podanie pełnych nazw dwu parków 
narodowych 
1 p. – za podanie pełnej nazwy jednego parku 
narodowego 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak 
odpowiedzi 
Uwaga: nie uznaje się nazw: "Słowiński" oraz 
„Bory Tucholskie” 
 
12.3 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 

13. 

13.1 
D 
 
 
 
13.2 
1 – insulina 
2 – glukagon  
 

13.1 
1 p. – za prawidłową odpowiedź 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak 
odpowiedzi 
 
13.2 
2 p. – za podanie nazw dwu hormonów 
1 p. – za podanie nazwy jednego hormonu 
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak 
odpowiedzi 
 

 


