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1. Opis egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym 

 
1.1. Zakres wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzanych na egzaminie 

Egzamin maturalny z biologii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spe nia wymagania  
z zakresu biologii okre lone w podstawie programowej kszta cenia ogólnego dla IV etapu 
edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym 
mog  równie  odnosi  si  do wymaga  przypisanych do etapu III (gimnazjum).  
 
Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegó owe. Wymagania ogólne – jako 
syntetyczne uj cie nadrz dnych celów kszta cenia – informuj , jak rozumie  
podporz dkowane im wymagania szczegó owe, które odwo uj  si  do ci le okre lonych 
wiadomo ci i umiej tno ci. 
 
W szczególno ci, zadania w arkuszu maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym maj  
na celu sprawdzenie: 
 wiedzy i jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów, 
 umiej tno ci rozumowania, argumentowania i wnioskowania, 
 umiej tno ci wykorzystywania informacji pochodz cych z ró norodnych róde , 
 umiej tno ci projektowania do wiadcze  oraz analizowania i interpretowania wyników, 
 umiej tno ci wykorzystywania narz dzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk  

i procesów. 
 
1.2. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015 

Od roku szkolnego 2014/20151 egzamin maturalny z biologii mo e by  zdawany wy cznie 
jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma form  pisemn  i trwa  
180 minut. Do egzaminu z biologii mo e przyst pi  ka dy absolwent, niezale nie od typu 
szko y, do której ucz szcza , oraz od przedmiotów, których uczy  si  w zakresie 
rozszerzonym. 
 
W czasie trwania egzaminu zdaj cy mo e korzysta  z zestawu tablic wspólnego dla trzech 
przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora. 
 
Wyniki cz ci pisemnej egzaminu maturalnego s  wyra ane w procentach i na skali 
centylowej (por. punkt G. „Ocenianie i wyniki egzaminu” w CZ CI OGÓLNEJ Informatora  

o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015). Wyniki uzyskane w cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego z biologii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie 
maj  wp ywu na zdanie egzaminu maturalnego2. 
 

                                                 
1 W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016. 
2 Z wyj tkiem sytuacji, kiedy egzamin z biologii by  jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego,  
którego zdawanie zadeklarowa  zdaj cy, po czym nie przyst pi  do tego egzaminu lub egzamin ten zosta   
mu uniewa niony. 
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1.3. Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym 

Arkusz egzaminacyjny z biologii b dzie zawiera  oko o 25 zada . Przy numerze ka dego 
zadania podana b dzie maksymalna liczba punktów, któr  mo na uzyska  za poprawne jego 
rozwi zanie. 
 
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: 
 b d  dobrane w taki sposób, aby reprezentowa y ró norodne wymagania ogólne  

i szczegó owe z podstawy programowej, b d  sprawdza y zarówno wiedz , jak i rozmaite 
umiej tno ci zdaj cego;  

 b d  sprawdza y przede wszystkim umiej tno ci z o one, w tym np. 
 wyja niania procesów i zjawisk oraz zale no ci budowy i funkcjonowania 

organizmów od rodowiska ich ycia, 
 przedstawiania zwi zków przestrzennych mi dzy elementami uk adów ywych  

i zwi zków czasowych, czyli sekwencji zdarze  w ró nych procesach biologicznych, 
a tak e zwi zków mi dzy struktur  i funkcj  na ró nych poziomach organizacji ycia, 

 przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w posta  wykresu lub 
diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, 
jak te  ich porz dkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo-
skutkowego, 

 wykazywania zwi zku obecnej ró norodno ci ycia z przebiegiem procesu ewolucji, 
 analizy eksperymentu – sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych 

hipotez i wniosków formu owanych na podstawie do czonych wyników, 
 prowadzenia rozumowania opartego na tre ciach biologicznych, w tym – obja niania  

i krytycznej oceny podanych informacji, wyja niania zwi zków przyczynowo-
skutkowych pomi dzy faktami, formu owania opinii i wniosków w zwi zku  
z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania w a ciwych argumentów na 
poparcie swych stwierdze ; 

 b d  zró nicowane pod wzgl dem poziomu trudno ci oraz sposobu udzielania 
odpowiedzi; 

 b d  mia y form  zamkni t  lub otwart . W zadaniach zamkni tych, np. wyboru 
wielokrotnego, prawda/fa sz, na dobieranie, zdaj cy wybiera jedn  lub wi cej z podanych 
opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowied  samodzielnie.  
W arkuszu b d  przewa a y zadania otwarte; 

 b d  wyst powa y pojedynczo, ale wiele zada  b dzie zawiera o po kilka polece  
odnosz cych si  do tego samego materia u ród owego i b dzie mo na uzyska  za nie po 
kilka punktów, a do ich rozwi zania niezb dna b dzie umiej tno  integrowania  
i wykorzystywania wiedzy z ró nych dziedzin biologii; 

 b d  odnosi  si  do ró norodnych materia ów ród owych zamieszczonych w arkuszu,  
np. tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb (uj tych  
w tabeli lub podanych inaczej). 

 
 
W poleceniu do ka dego zadania wyst puje co najmniej jeden czasownik wskazuj cy 
czynno , jak  powinien wykona  zdaj cy, aby poprawnie dane zadanie wykona .  
W przypadku zada  zamkni tych b d  to najcz ciej czasowniki takie jak: „wybierz”, 
„podkre l”, „zaznacz”. W przypadku zada  otwartych katalog czasowników jest du o szerszy, 
a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawn  realizacj  polecenia. Podany poni ej 
wykaz obejmuje te czasowniki, które cz sto przysparzaj  zdaj cym trudno ci. Nale y 
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zaznaczy , e wykaz ten nie wyczerpuje wszystkich mo liwych czynno ci, jakie mog  by  
sprawdzane na egzaminie przy pomocy ró nych typów zada . 
 
 

wymie  
Zdaj cy zapisuje w odpowiedzi nazw  / nazwy (np. narz dów, procesów, 
elementów budowy, gatunków) bez opisu, uzasadnienia ani wyja nienia. 

podaj, 
okre l 

Za pomoc  zwi z ej odpowiedzi zdaj cy przedstawia np. istot  danego procesu 
czy zjawiska albo jego przyczyn , u ywaj c odpowiedniej terminologii 
biologicznej, w oparciu o analiz  materia u ród owego lub w asn  wiedz , bez 
wnikania w szczegó y. 

opisz 

Zdaj cy formu uje krótk  odpowied  pisemn , nie ograniczaj c si  tylko do 
podania nazw, ale równie  przedstawiaj c budow  (np. komórki, narz du, 
organizmu) lub przebieg jakiego  procesu, zjawiska czy do wiadczenia  
(np. nast pstwo wydarze ), bez wyja niania przyczyn. 

porównaj 
Zdaj cy wskazuje podobie stwa i ró nice mi dzy obiektami, procesami, 
zjawiskami, teoriami, bez wyja niania przyczyn tych podobie stw i ró nic. 

wyka  

Przy pomocy krótkiej odpowiedzi zdaj cy ukazuje, e istnieje zale no , zwi zek 
(np. czasowy, przestrzenny, przyczynowo-skutkowy) mi dzy faktami 
biologicznymi (przyczyna-skutek, budowa-funkcja, budowa-tryb ycia, budowa-
rodowisko itp.), bez wnikania w przyczyny tej zale no ci. 

uzasadnij 

Za pomoc  krótkiej odpowiedzi zdaj cy podaje argumenty, czyli fakty 
biologiczne, przemawiaj ce za hipotez , tez , stwierdzeniem, pogl dem, opini  
lub przeciwko; argument musi merytorycznie odnosi  si  do materia u 
ród owego w zadaniu lub wiedzy biologicznej zdaj cego. 

wyja nij 

Za pomoc  krótkiej odpowiedzi zdaj cy przedstawia zale no ci lub zwi zki 
czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe (rozpoznaj c przyczyn  i skutek 
oraz wskazuj c drog , która prowadzi od przyczyny do skutku). 

 
1.4. Ocenianie odpowiedzi zdaj cych 

Odpowiedzi udzielone przez zdaj cego s  oceniane przez egzaminatorów zgodnie  
ze schematem punktowania okre lonym dla ka dego zadania. 
 
W przypadku wi kszo ci zada  zamkni tych zdaj cy mo e otrzyma  1 punkt, je eli udzieli 
poprawnej odpowiedzi, lub 0 punktów, je eli udzieli odpowiedzi b dnej lub nie udzieli jej 
wcale. W przypadku rozbudowanych zada  zamkni tych (np. wybór dwóch z pi ciu 
mo liwych odpowiedzi lub przyporz dkowanie kilku elementów) zdaj cy mo e uzyska   
1 punkt za odpowied  cz ciow  i 2 punkty za odpowied  pe n . 
W przypadku zada  otwartych skala oceniania mo e by  bardziej rozbudowana, np. od 0 do 2 
punktów lub od 0 do kilku punktów. Za odpowied  egzaminator mo e przyzna  wy cznie 
pe ne punkty (nie przyznaje si  po ówek punktu). 
 
Dokonuj c oceny odpowiedzi udzielonej przez zdaj cego w zadaniu otwartym, egzaminator 
odwo uje si  do przyk adowego rozwi zania oraz schematu punktowania opracowanych 
przez zespó  ekspertów Centralnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów 
akademickich. Rozwi zanie okre la wymagany zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest 

cis ym wzorcem oczekiwanego sformu owania (za wyj tkiem nazw procesów, zale no ci, 
grup organizmów, struktur itp.). Ka da merytorycznie poprawna odpowied , spe niaj ca 

warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie. 
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SZCZEGÓ OWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJ CYCH  
W ZADANIACH OTWARTYCH 
 
1. Je li w zadaniu otwartym zdaj cy w odpowiedzi poda wi cej elementów (nazw, cech, 

argumentów itd.), ni  wynika z tre ci polecenia, to ocenionych zostanie tyle kolejnych 
elementów odpowiedzi (licz c od pierwszej), ile wskazano w poleceniu. 

2. Je eli zamieszczone w odpowiedzi informacje (równie  dodatkowe, które nie wynikaj   
z tre ci polecenia) wiadcz  o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego 
zagadnienia lub zaprzeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi, to za odpowied  tak  
zdaj cy otrzyma 0 punktów. 

 

 


