
 
 

 

 

Egzaminator płakał jak czytał 

Bitwa na słowa BiolChem 

 

BONUS! 



 
 

 

Wstęp 

 

Oddaję w Twoje ręce zbiór podpowiedzi maturalnych, które z pewnością przydadzą Ci się na 

maturze z biologii. Przez ostatnie lata zbierałam informacje o najczęściej popełnianych błędach, 

aby publikować je następnie w postaci obrazków podkreślających niepoprawne sformułowania  

(„Egzaminator płakał jak czytał”) oraz porównujących podobne, często zamiennie stosowane 

słowa („Bitwa na słowa BiolChem”). Mam świadomość, że publikowane tu informacje nie 

wyczerpują wszystkich możliwych potknięć, które mogą Ci się przydarzyć, jednak szczerze 

wierzę, że dzięki Ostatnim Szlifom zwrócisz uwagę na pewne zagadnienia, nad którymi nie było 

czasu się zastanowić oraz będziesz ostrożniej dobierać słowa w swej wypowiedzi maturalnej. 

Pamiętaj- każde słowo ma ogromne znaczenie. Powodzenia! 
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Czasowniki operacyjne 

 

Warto mieć je pod ręką i przy okazji robienia zadań na bieżąco sobie przypominać, co one 

oznaczają. Pamiętaj, aby odpowiadać dokładnie na zadane pytanie, zwracając uwagę na 

czasowniki operacyjne. Jest ogromna różnica między „określ” a „wyjaśnij”- znajomość takich 

różnic pozwoli Ci zaoszczędzić czas, a także zyskać cenne punkty. 

 

Podaj, wymień- zdający zapisuje w odpowiedzi nazwę / nazwy (np. narządów, procesów, 

elementów budowy, gatunków) bez opisu, uzasadnienia ani wyjaśnienia 

Określ- za pomocą zwięzłej odpowiedzi zdający przedstawia np. istotę danego procesu czy 

zjawiska albo jego przyczynę, używając odpowiedniej terminologii biologicznej, w oparciu              

o analizę materiału źródłowego lub własną wiedzę, bez wnikania w szczegóły 

Opisz- zdający formułuje krótką odpowiedź pisemną, nie ograniczając się tylko do podania nazw, 

ale również przedstawiając budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg jakiegoś 

procesu, zjawiska czy doświadczenia (np. następstwo wydarzeń), bez wyjaśniania przyczyn 

Wykaż- przy pomocy bardzo krótkiej odpowiedzi zdający udowadnia, że istnieje zależność, 

związek (np. czasowy, przestrzenny, przyczynowo-skutkowy) między faktami biologicznymi 

(przyczynaskutek, budowa-funkcja, budowa-tryb życia, budowa-środowisko itp.), bez wnikania 

w przyczyny tej zależności 

Uzasadnij- za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje argumenty, czyli fakty biologiczne, 

przemawiające za hipotezą, tezą, stwierdzeniem, poglądem, opinią lub przeciwko; argument 

musi merytorycznie odnosić się do materiału źródłowego w zadaniu lub wiedzy biologicznej 

zdającego  

Wyjaśnij- za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający przedstawia zależności lub związki czasowe, 

przestrzenne, przyczynowo-skutkowe (rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, 

która prowadzi od przyczyny do skutku 

 

 

 

 

 

 



 
 

Egzaminator płakał jak czytał- czyli czego nie pisać! 

 

         

         

         

 



 
 

Egzaminator płakał jak czytał- czyli czego nie pisać! 

 

        

        

        

 



 
 

Bitwa na słowa BiolChem- którego słowa użyjesz? 

 

       

       

       

 



 
 

Bitwa na słowa BiolChem- którego słowa użyjesz? 

 

      

      

      



 
 

 

Często zadawane pytania  

 

1. Co mam ze sobą zabrać na egzamin z biologii i chemii? 

Długopis/pióro z czarnym wkładem, dokument tożsamości, kalkulator prosty, linijkę. Nie 

wykonuje się rysunków ołówkiem! Rysujemy tylko długopisem. Nie wolno korzystać ze 

„ścieralnych” długopisów ani kolorowych cienkopisów. 

 

2. Co jeśli napiszę więcej, niż jest ode mnie wymagane w zadaniu? 

Jeżeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają               

z treści polecenia) świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia 

i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzyma           

0 punktów. W innym wypadku- nie ma powodów do obaw, jeśli tylko odpowiedź będzie 

poprawna merytorycznie. 

 

3. Czy są przyznawane połówki punktów? 

Nie, można uzyskać jedynie pełne punkty. Nawet jeśli w rozbudowanej odpowiedzi za                

1 punkt jest drobna pomyłka, zdający otrzyma 0 punktów. 

 

4. Czy jeśli moja odpowiedź będzie w pełni poprawna, ale niezawarta w kluczu, to mam 

szansę na punkty? 

Oczywiście. Klucz odpowiedzi określa wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest 

ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem niezbędnych nazw procesów, 

zależności, grup organizmów, struktur itp.). Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, 

spełniająca warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie. 

 

5. Co mogę znaleźć w tablicach maturalnych na maturze z chemii i biologii? 

Nie ograniczaj się tylko do nagłówka z przedmiotem, który piszesz. W tablicach z fizyki można 

znaleźć m.in. liczbę Avogadro i jednostkę masy atomowej. Na maturze z biologii możesz 

zajrzeć do tablic chemicznych, gdzie znajdziesz aminokwasy. Pamiętaj! Jeśli nie wiesz od 

czego zacząć w danym zadaniu, zacznij od przejrzenia tablic. 

 

 



 
 

 

6. Czy jeśli jest napisane „wymień dwa elementy”, a ja wymienię więcej, to zostaną mi 

odjęte za to punkty? 

Ocenionych zostanie tyle kolejnych elementów odpowiedzi (licząc od pierwszej), ile 

wskazano w poleceniu. Jeśli kolejne elementy będą jednak błędne, co będzie świadczyć            

o nieznajomości zagadnienia, punkty nie zostaną przyznane. 

 

7. Czy moja odpowiedź będzie sprawdzona, jeśli nie zmieszczę się w przeznaczonych do 

tego linijkach i dokończę ją poza polem do odpowiedzi? 

Tak, taka odpowiedź będzie sprawdzona, jeśli się ją dokończy poza linijkami pod danym 

zadaniem. Nie ma powodu do obaw. 

 

8. Czy brudnopis jest sprawdzany? 

Brudnopis nie jest sprawdzany. Jednak jeśli napiszesz odpowiedź na dane zadanie                         

w brudnopisie, możesz napisać w wyznaczonym na odpowiedź miejscu, że prosisz                          

o sprawdzenie odpowiedzi w brudnopisie, a następnie oznaczyć wyraźnie odpowiedź                 

w brudnopisie- wtedy taka odpowiedź zostanie sprawdzona. 

 

9. Wydaje mi się, że napisałam/em lepiej, niż wynik, który otrzymałam/em. Czy można to 

zweryfikować? 

Jak najbardziej. Należy napisać podanie do swojego OKE po maturze z prośbą o wgląd do 

pracy. Niejednokrotnie zdarza się, że punkty zostały źle policzone lub można spróbować 

powalczyć o odpowiedź uznaną za nieprawidłową (rozmowa z ekspertem po wglądzie). 

 

10. Do rekrutacji liczą się punkty, procenty czy średnia? 

Zazwyczaj do rekrutacji na uczelnie liczą się procenty- dlatego jeden punkt stracony na 

maturze to kilka punktów procentowych (i rekrutacyjnych) mniej! W niektórych przypadkach 

brana jest pod uwagę średnia ocen- należy to sprawdzić na stronie uczelni, na jaką chcesz się 

dostać. W spornych przypadkach o miejscu decydować może również średnia ocen, gdy kilka 

osób ma tyle samo punktów rekrutacyjnych. 

 

 

 



 
 

 

Koniec? A może dopiero początek? 

 

Matura to nie koniec świata! Wystarczy wyspany, pozytywnie nastawiony umysł, wiedza, która 

napływała do niego przez wiele lat (mniej lub bardziej intensywnie, ale jednak!) oraz przede 

wszystkim- koncentracja, aby szybko i sprawnie mieć to za sobą i dostać się na wymarzony 

kierunek!  

• Czytaj to, co jest napisane, a nie co chcesz zobaczyć 

• Podkreśl dokładnie wszystkie elementy, które masz zawrzeć w odpowiedzi 

• Sprawdź po napisaniu odpowiedzi: 

a) Czy Twoja odpowiedź ma sens- czy nie ma w niej błędów logicznych i źle napisanych 

ciągów przyczynowo- skutkowych 

b) Czy Twoja odpowiedź jest poprawna merytorycznie, czy nie używasz niepoprawnie 

nazw zjawisk i procesów- jeśli nie masz pewności, lepiej opisać to zjawisko „dookoła” 

niż napisać błędną nazwę 

c) Czy Twoja odpowiedź odpowiada w pełni na zadane pytanie 

d) Czy- w przypadku długich tekstów i schematów oraz wyraźnego polecenia odniesienia 

się do nich- rzeczywiście się do nich odniosłaś/eś 

• Sprawdź, czy nie zostały ominięte żadne podpunkty w danym zadaniu 

• Sprawdź, czy nie zostały ominięte żadne zadania lub całe strony zadań (wszyscy znamy te 

historie- zlepione kartki… ) 

• Nie poprawiaj odpowiedzi w ostatniej chwili (Pamiętaj- Lepsze jest wrogiem Dobrego!) 

• Pisz do końca, nie oddawaj za szybko arkusza, to Twoja jedyna szansa na sprawdzenie 

arkusza- po wyjściu nie będzie już odwrotu 

• Nie zostawiaj pustych miejsc. Jeśli nie wiesz- strzelaj, przepisz kawałek tekstu, szukaj 

odpowiedzi w tekstach źródłowych z innych zadań, ale przede wszystkim- nie poddawaj 

się! 

 

Wierzę w Ciebie i życzę jak najlepszego wyniku! 

Powodzenia 

 

Klaudia 

 

Po więcej wskazówek zajrzyj na www.alveoli.pl, a także na Fb /alveolibiolchem i Instagrama @alveolibiolchem 

http://www.alveoli.pl/

