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Opis egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym

1.1. Zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci sprawdzanych na egzaminie
Egzamin maturalny z biologii sprawdza, w jakim stopniu absolwent speánia wymagania
z zakresu biologii okreĞlone w podstawie programowej ksztaácenia ogólnego dla IV etapu
edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym
mogą równieĪ odnosiü siĊ do wymagaĔ przypisanych do etapu III (gimnazjum).
Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegóáowe. Wymagania ogólne – jako
syntetyczne ujĊcie nadrzĊdnych celów ksztaácenia – informują, jak rozumieü
podporządkowane im wymagania szczegóáowe, które odwoáują siĊ do ĞciĞle okreĞlonych
wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci.
W szczególnoĞci, zadania w arkuszu maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym mają
na celu sprawdzenie:
 wiedzy i jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów,
 umiejĊtnoĞci rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 umiejĊtnoĞci wykorzystywania informacji pochodzących z róĪnorodnych Ĩródeá,
 umiejĊtnoĞci projektowania doĞwiadczeĔ oraz analizowania i interpretowania wyników,
 umiejĊtnoĞci wykorzystywania narzĊdzi 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 moĪe byü zdawany wyáącznie
jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formĊ pisemną i trwa
180 minut. Do egzaminu z biologii moĪe przystąpiü kaĪdy absolwent, niezaleĪnie od typu
szkoáy, do której uczĊszczaá, oraz od przedmiotów, których uczyá siĊ w zakresie
rozszerzonym.
W czasie trwania egzaminu zdający moĪe korzystaü z zestawu tablic wspólnego dla trzech
przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora.
Wyniki czĊĞci pisemnej egzaminu maturalnego są wyraĪane w procentach i na skali
centylowej (por. punkt G. „Ocenianie i wyniki egzaminu” w CZĉĝCI OGÓLNEJ Informatora
o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015). Wyniki uzyskane w czĊĞci pisemnej
egzaminu maturalnego z biologii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie
mają wpáywu na zdanie egzaminu maturalnego2.

1

W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z biologii byá jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego,
którego zdawanie zadeklarowaá zdający, po czym nie przystąpiá do tego egzaminu lub egzamin ten zostaá
mu uniewaĪniony.
2
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1.3. Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym
Arkusz egzaminacyjny z biologii bĊdzie zawieraá okoáo 25 zadaĔ. Przy numerze kaĪdego
zadania podana bĊdzie maksymalna liczba punktów, którą moĪna uzyskaü za poprawne jego
rozwiązanie.
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
x bĊdą dobrane w taki sposób, aby reprezentowaáy róĪnorodne wymagania ogólne
i szczegóáowe z podstawy programowej, bĊdą sprawdzaáy zarówno wiedzĊ, jak i rozmaite
umiejĊtnoĞci zdającego;
x bĊdą sprawdzaáy przede wszystkim umiejĊtnoĞci záoĪone, w tym np.
 wyjaĞniania procesów i zjawisk oraz zaleĪnoĞci budowy i funkcjonowania
organizmów od Ğrodowiska ich Īycia,
 przedstawiania związków przestrzennych miĊdzy elementami ukáadów Īywych
i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeĔ w róĪnych procesach biologicznych,
a takĪe związków miĊdzy strukturą i funkcją na róĪnych poziomach organizacji Īycia,
 przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postaü wykresu lub
diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób,
jak teĪ ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowoskutkowego,
 wykazywania związku obecnej róĪnorodnoĞci Īycia z przebiegiem procesu ewolucji,
 analizy eksperymentu – sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych
hipotez i wniosków formuáowanych na podstawie doáączonych wyników,
 prowadzenia rozumowania opartego na treĞciach biologicznych, w tym – objaĞniania
i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaĞniania związków przyczynowoskutkowych pomiĊdzy faktami, formuáowania opinii i wniosków w związku
z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania wáaĞciwych argumentów na
poparcie swych stwierdzeĔ;
x bĊdą zróĪnicowane pod wzglĊdem poziomu trudnoĞci oraz sposobu udzielania
odpowiedzi;
x bĊdą miaáy formĊ zamkniĊtą lub otwartą. W zadaniach zamkniĊtych, np. wyboru
wielokrotnego, prawda/faász, na dobieranie, zdający wybiera jedną lub wiĊcej z podanych
opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedĨ samodzielnie.
W arkuszu bĊdą przewaĪaáy zadania otwarte;
x bĊdą wystĊpowaáy pojedynczo, ale wiele zadaĔ bĊdzie zawieraáo po kilka poleceĔ
odnoszących siĊ do tego samego materiaáu Ĩródáowego i bĊdzie moĪna uzyskaü za nie po
kilka punktów, a do ich rozwiązania niezbĊdna bĊdzie umiejĊtnoĞü integrowania
i wykorzystywania wiedzy z róĪnych dziedzin biologii;
x bĊdą odnosiü siĊ do róĪnorodnych materiaáów Ĩródáowych zamieszczonych w arkuszu,
np. tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb (ujĊtych
w tabeli lub podanych inaczej).

W poleceniu do kaĪdego zadania wystĊpuje co najmniej jeden czasownik wskazujący
czynnoĞü, jaką powinien wykonaü zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonaü.
W przypadku zadaĔ zamkniĊtych bĊdą to najczĊĞciej czasowniki takie jak: „wybierz”,
„podkreĞl”, „zaznacz”. W przypadku zadaĔ otwartych katalog czasowników jest duĪo szerszy,
a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizacjĊ polecenia. Podany poniĪej
wykaz obejmuje te czasowniki, które czĊsto przysparzają zdającym trudnoĞci. NaleĪy
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zaznaczyü, Īe wykaz ten nie wyczerpuje wszystkich moĪliwych czynnoĞci, jakie mogą byü
sprawdzane na egzaminie przy pomocy róĪnych typów zadaĔ.

Zdający zapisuje w odpowiedzi nazwĊ / nazwy (np. narządów, procesów,
elementów budowy, gatunków) bez opisu, uzasadnienia ani wyjaĞnienia.
Za pomocą zwiĊzáej odpowiedzi zdający przedstawia np. istotĊ danego procesu
podaj,
czy zjawiska albo jego przyczynĊ, uĪywając odpowiedniej terminologii
biologicznej, w oparciu o analizĊ materiaáu Ĩródáowego lub wáasną wiedzĊ, bez
okreĞl
wnikania w szczegóáy.
Zdający formuáuje krótką odpowiedĨ pisemną, nie ograniczając siĊ tylko do
podania nazw, ale równieĪ przedstawiając budowĊ (np. komórki, narządu,
opisz
organizmu) lub przebieg jakiegoĞ procesu, zjawiska czy doĞwiadczenia
(np. nastĊpstwo wydarzeĔ), bez wyjaĞniania przyczyn.
Zdający wskazuje podobieĔstwa i róĪnice miĊdzy obiektami, procesami,
porównaj
zjawiskami, teoriami, bez wyjaĞniania przyczyn tych podobieĔstw i róĪnic.
Przy pomocy krótkiej odpowiedzi zdający ukazuje, Īe istnieje zaleĪnoĞü, związek
(np. czasowy, przestrzenny, przyczynowo-skutkowy) miĊdzy faktami
wykaĪ
biologicznymi (przyczyna-skutek, budowa-funkcja, budowa-tryb Īycia, budowaĞrodowisko itp.), bez wnikania w przyczyny tej zaleĪnoĞci.
Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje argumenty, czyli fakty
biologiczne, przemawiające za hipotezą, tezą, stwierdzeniem, poglądem, opinią
uzasadnij
lub przeciwko; argument musi merytorycznie odnosiü siĊ do materiaáu
Ĩródáowego w zadaniu lub wiedzy biologicznej zdającego.
Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający przedstawia zaleĪnoĞci lub związki
wyjaĞnij czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe (rozpoznając przyczynĊ i skutek
oraz wskazując drogĊ, która prowadzi od przyczyny do skutku).
wymieĔ

1.4. Ocenianie odpowiedzi zdających
Odpowiedzi udzielone przez zdającego są oceniane przez egzaminatorów zgodnie
ze schematem punktowania okreĞlonym dla kaĪdego zadania.
W przypadku wiĊkszoĞci zadaĔ zamkniĊtych zdający moĪe otrzymaü 1 punkt, jeĪeli udzieli
poprawnej odpowiedzi, lub 0 punktów, jeĪeli udzieli odpowiedzi báĊdnej lub nie udzieli jej
wcale. W przypadku rozbudowanych zadaĔ zamkniĊtych (np. wybór dwóch z piĊciu
moĪliwych odpowiedzi lub przyporządkowanie kilku elementów) zdający moĪe uzyskaü
1 punkt za odpowiedĨ czĊĞciową i 2 punkty za odpowiedĨ peáną.
W przypadku zadaĔ otwartych skala oceniania moĪe byü bardziej rozbudowana, np. od 0 do 2
punktów lub od 0 do kilku punktów. Za odpowiedĨ egzaminator moĪe przyznaü wyáącznie
peáne punkty (nie przyznaje siĊ poáówek punktu).
Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu otwartym, egzaminator
odwoáuje siĊ do przykáadowego rozwiązania oraz schematu punktowania opracowanych
przez zespóá ekspertów Centralnej i okrĊgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów
akademickich. Rozwiązanie okreĞla wymagany zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest
Ğcisáym wzorcem oczekiwanego sformuáowania (za wyjątkiem nazw procesów, zaleĪnoĞci,
grup organizmów, struktur itp.). KaĪda merytorycznie poprawna odpowiedĨ, speániająca
warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie.
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SZCZEGÓàOWE ZASADY OCENIANIA
W ZADANIACH OTWARTYCH

ODPOWIEDZI

UDZIELONYCH

PRZEZ

ZDAJĄCYCH

1. JeĞli w zadaniu otwartym zdający w odpowiedzi poda wiĊcej elementów (nazw, cech,
argumentów itd.), niĪ wynika z treĞci polecenia, to ocenionych zostanie tyle kolejnych
elementów odpowiedzi (licząc od pierwszej), ile wskazano w poleceniu.
2. JeĪeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (równieĪ dodatkowe, które nie wynikają
z treĞci polecenia) Ğwiadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego
zagadnienia lub zaprzeczają udzielonej prawidáowej odpowiedzi, to za odpowiedĨ taką
zdający otrzyma 0 punktów.

