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Plan prezentacji
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Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym z biologii.

Wyniki egzaminu maturalnego z biologii.

Przykłady zadań i oczekiwanych odpowiedzi, błędy zdających 

i ich możliwe przyczyny. 

Źródła wiedzy o egzaminie dla ucznia i nauczyciela.

Kilka rad dydaktycznych – jak uczyć żeby nauczyć?



Podstawowe informacje o 
egzaminie maturalnym 
z biologii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
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Podstawa prawna egzaminu maturalnego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 roku)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 

2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz. U. z 2016 r., ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 

roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 r.)
www.oke.waw.pl 4



Biologia jako przedmiot dodatkowy

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE

Język polski

CZĘŚĆ USTNA

Do wyboru:
angielski,
francuski,

hiszpański,
niemiecki,

rosyjski,
włoski

MATURZYSTA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU Z NIE WIĘCEJ 
NIŻ PIĘCIU PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH: 

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia 
muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język mniejszości 
narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, język łaciński i kultura 
antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

CZĘŚĆ PISEMNA

wybrany przez 
absolwenta

BEZ PROGU

ZALICZENIA

Poziom rozszerzony – jeden przedmiot

www.oke.waw.pl 5
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Arkusz zawiera około 20 - 25 zadań.

Podstawą do konstrukcji zadań są 

wymagania ogólne i szczegółowe z  

podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w zakresie biologii

Egzamin maturalny z biologii

www.oke.waw.pl 6



7

Za rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z biologii można uzyskać 

maksymalnie 60 pkt.

Wynik egzaminu podawany jest w skali procentowej i centylowej.

Wynik z egzaminu z biologii absolwent może próbować podwyższyć

przystępując do egzaminu w sesji majowej w kolejnym roku.

Opis egzaminu maturalnego z biologii

www.oke.waw.pl 7
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Opis egzaminu maturalnego z biologii
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Opis egzaminu maturalnego z biologii
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Diagnozowane umiejętności

umiejętności złożoneumiejętności proste

Większość zadań sprawdza umiejętności złożone

Zadania sprawdzają

Znajomość faktów, symboli, terminów, 
rozpoznawanie struktur, zjawisk, 

procesów, wyszukiwanie informacji itp.

Wyjaśnianie procesów i ich współzależności, 
zależności struktury i funkcji oraz związków 
przyczynowo – skutkowych, interpretacja 

informacji i ich krytyczna ocena, formułowanie 
opinii i argumentów, wykorzystywanie narzędzi 

matematycznych do opisu i analizy zjawisk i 
procesów, teoretyczna

i praktyczna znajomość metody badawczej, 
stosowanie wiedzy i umiejętności w 

rozwiązywaniu problemów, itp.

www.oke.waw.pl 10



11

Odpowiedzi udzielone przez zdającego są oceniane przez 

egzaminatorów zgodnie ze schematem punktowania określonym dla 

każdego zadania w Zasadach oceniania rozwiązań zadań CKE

Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego 

w zadaniu otwartym, egzaminator odwołuje się do przykładowego

rozwiązania oraz schematu punktowania. 

Przykładowe rozwiązanie określa wymagany zakres merytoryczny 

odpowiedzi i nie jest ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania. 

Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki 

zadania, jest oceniona pozytywnie.

Ocenianie egzaminu maturalnego z biologii

www.oke.waw.pl 11



Wyniki matury z biologii, 2018
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Populacja zdających maturę z biologii, kraj

Liczba zdających 47 093 

Zdający rozwiązujący 

zadania w arkuszu 

standardowym 

z liceów ogólnokształcących 39 424 

z techników 7 669 

ze szkół na wsi 2 004 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 8 354 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 17 269 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 19 466 

ze szkół publicznych 44 164 

ze szkół niepublicznych 2 929 

kobiety 35 402 

mężczyźni 11 691 
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Populacja zdających maturę z biologii, Mazowsze

Liczba zdających 6482

Zdający 

rozwiązujący 

zadania w 

arkuszu 

standardowym

z liceów ogólnokształcących 5593

z techników 889

ze szkół na wsi 278

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 1185

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. 

mieszkańców
1861

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 3158

ze szkół publicznych 5891

ze szkół niepublicznych 591

kobiety 4768

mężczyźni 1714



Wyniki - najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe

www.oke.waw.pl 16
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Wyniki egzaminu maturalnego 2018, kraj

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 47 093 0 100 27 8 32 22 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
39 424 0 100 33 8 36 22 

z techników    7 669 0 78 10 7 12 9 

 



Wyniki - rozkład wyników zdających, 2018, kraj
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Zdający
Liczba 

zdających

Minimum

(%) 

Maksimum

(%)

Mediana

(%)

Modalna

(%)

Średnia

(%)

Odchylenie 

standardowe

(%)

ogółem 6482 0 100 32 7 35 23

w tym:

z liceów 

ogólnokształcących
5593 0 100 37 7 39 23

z techników 889 0 68 8 7 12 10

Wyniki egzaminu maturalnego 2018, 
Mazowsze



Wyniki - rozkład wyników zdających, Mazowsze
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Biologia – poziom rozszerzony 

 

 



Średni wynik i % zdających – dzielnice Warszawy
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Szkoły warszawskie z najwyższymi wynikami 
z matury z biologii
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Struktura arkusza

22 zadania
57 poleceń
45 poleceń otwartych krótkiej odpowiedzi (79%)
12 poleceń zamkniętych (21%)

Obszary wymagań ogólnych:
I. Poznanie świata organizmów… - 13 poleceń;
II. Pogłębienie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego – 4 

polecenia;
III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych – 7 poleceń;
IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji – 4 polecenia;
V. Rozumowanie i argumentacja – 27 poleceń;
VI. Postawa wobec przyrody – 2 polecenia.
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Złożona forma zadań

4 zadania 

5 zadań 

www.oke.waw.pl 26



Arkusz i Zasady oceniania rozwiązania zadań

www.oke.waw.pl 27

2018 arkusz i zasady biologia/MBI-R1_1P-182.pdf
2018 arkusz i zasady biologia/MBI-R1_1P-182_zasady_oceniania-1.pdf


Łatwości zadań w poszczególnych obszarach 
wymagań ogólnych

28www.oke.waw.pl
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Obszar wymagań ogólnych

I. Poznanie świata organizmów…; 
II. Pogłębienie wiadomości o 

budowie i funkcjonowaniu 
organizmu ludzkiego;

III. Pogłębienie znajomości metodyki 
badań biologicznych;

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i 
tworzenie informacji;

V. Rozumowanie i argumentacja;
VI. Postawa wobec przyrody.



Łatwości zadań
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Przykłady zadań i oczekiwanych 
odpowiedzi, błędy zdających

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie



Najtrudniejsze zadania

32

16%
www.oke.waw.pl



Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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Najtrudniejsze zadania

43

16%
www.oke.waw.pl



Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Najtrudniejsze zadania – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Zadania trudne
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16%
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Zadania trudne – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Zadania trudne
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16%
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Zadania trudne
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16%
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Zadania trudne
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16%
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Zadania trudne – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Zadania trudne
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16%
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Zadania trudne – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
www.oke.waw.pl



Zadania trudne – przykłady błędnych odpowiedzi
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16%
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Przyczyny błędów zdających

55

16%
www.oke.waw.pl

Nieuważne czytanie materiału źródłowego 

dowód – zadanie 19.2. (świdrowiec i pluskwiak)

Nieznajomość znaczenia czasowników operacyjnych

dowód – zadanie 11 (wyjaśnij), zadanie 16.1. (uzasadnij)

Pobieżna znajomość metody badawczej (wnioskowania, opisywania

próby kontrolnej), dowód – zadania 5.1, 15.1, 15.2. 

Deficyty wiedzy i umiejętności



Zadania łatwe
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16%
www.oke.waw.pl



Zadania łatwe
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16%
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Zadania łatwe
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16%
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Wybrane rozstrzygnięcia 
Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie



Wybrane komentarze Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

www.oke.waw.pl 60

Złożono 32 wnioski do KAE.

Uwzględniono 1 wniosek, 31 
wniosków odrzucono. 



Wybrane komentarze Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego – odwołanie uznane

www.oke.waw.pl 61



Wybrane komentarze Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego – odwołania nieuznane 

www.oke.waw.pl 62



Wybrane komentarze Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego cd.

www.oke.waw.pl 63



Wybrane komentarze Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego cd. 

www.oke.waw.pl 64



Wybrane komentarze Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego cd. 

www.oke.waw.pl 65



Źródła informacji 
o maturze z biologii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie



Ważne źródła informacji

www.oke.waw.pl 67



Ważne źródła informacji

www.oke.waw.pl 68

scenariusze



Informator o egzaminie maturalnym z biologii

zawiera opis egzaminu maturalnego z biologii na 

poziomie rozszerzonym, w tym:

informację o zakresie wiadomości i umiejętności 

sprawdzanych na egzaminie

ogólne informacje o egzaminie

opis arkusza egzaminacyjnego na poziomie 

rozszerzonym

informację o ocenianiu odpowiedzi zdających 

przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami 

www.oke.waw.pl 69



Zbiór zadań

Zbiór zawiera 131 zadań – w tym zadania 
pojedyncze oraz zadania składające się z kilku 
poleceń (wiązki zadań).
Zadania zgrupowano w ośmiu działach 
tematycznych, będących odzwierciedleniem 
wymagań szczegółowych Podstawy programowej 
przedmiotu biologia.

www.oke.waw.pl 70



Filmy edukacyjne

71

Tytuły filmów:

Jak odróżnić próbę badawczą od 
kontrolnej?
Jak prawidłowo zaplanować próbę 
kontrolną?
Jak odróżnić konwergencje od 
dywergencji?
Na czym polega adaptacja do nowego 
trybu życia lub środowiska?
Dlaczego niektóre zwierzęta nie mają 
narządów wymiany gazowej?
Jak ważny jest związek logiczny między 
elementami odpowiedzi?
Jak rozumieć czasowniki operacyjne?

www.oke.waw.pl

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=IMhztSQNp_Y


Scenariusze lekcji i karty pracy

72

Tematy lekcji:

Jak odróżnić próbę badawczą od kontrolnej?

Jak prawidłowo zaplanować próbę kontrolną?

Jak odróżnić konwergencje od dywergencji?

Na czym polega adaptacja do nowego trybu życia lub środowiska?

Dlaczego niektóre zwierzęta nie mają narządów wymiany gazowej?

Jak ważny jest związek logiczny między elementami odpowiedzi?

Jak rozumieć czasowniki operacyjne?

www.oke.waw.pl

Scenariusz_lekcji_Jak_odróżnić_próbę_badawczą.pdf


Sprawozdania z matury 2018, w tym z biologii

73

Krajowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

Mazowieckie

http://bip.oke.waw.pl/publikacje/lista.php?id_kategorii=18#menu_469

www.oke.waw.pl

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/
http://bip.oke.waw.pl/publikacje/lista.php?id_kategorii=18#menu_469


Jak uczyć żeby nauczyć?

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie



Polecenia do zadań – czasowniki operacyjne

wymień

podaj, określ

opisz

porównaj

zapisanie nazwy / nazw, bez opisu, uzasadnienia czy 
wyjaśnienia

zwięzłe przedstawienie istoty lub przyczyny zjawiska, 
z użyciem terminologii biologicznej, bez wnikania w 
szczegóły

podanie nazw, ale też przedstawienie budowy
(np. komórki, narządu, organizmu) lub przebiegu
procesu czy doświadczenia, bez wyjaśniania
przyczyn

wskazanie podobieństw lub różnic między
obiektami, zjawiskami, teoriami, bez wyjaśniania
przyczyn

www.oke.waw.pl 75



Polecenia do zadań – czasowniki operacyjne

wykaż

uzasadnij

wyjaśnij

wykazanie, że istnieje związek (np. czasowy,
przestrzenny, przyczynowo-skutkowy) między
faktami biologicznymi (budowa–funkcja, budowa–
tryb życia, budowa–środowisko itp.), bez wnikania w
przyczyny

podanie argumentów (faktów biologicznych)
przemawiających za hipotezą, tezą, poglądem,
opinią lub przeciw nim. Argument powinien odnosić
się do materiału źródłowego lub do wiedzy
biologicznej

przedstawienie zależności lub związków -
rozpoznanie ich przyczyny i skutku oraz wskazanie 
drogi (mechanizmu), która prowadzi od przyczyny do 
skutku

www.oke.waw.pl 76
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Sprawdzać stopień opanowania przez uczniów wiadomości  i umiejętności z 

zakresu podstawy programowej, a nie z podręcznika.

Przeprowadzać z uczniami lekcje doświadczalne, realizować projekty badawcze.

Trenować z uczniami rozwiązywanie różnych typów zadań zwracając uwagę na:

poprawną analizę polecenia, w tym czasowników operacyjnych;

sposób przedstawienia danych oraz ich interpretację;

sposób formułowania wniosków;

właściwe powiązanie skutków z przyczynami;

trafne określanie roli lub funkcji;

spójność logiczną odpowiedzi;

Inne… 
www.oke.waw.pl

Warto…
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Zapoznać uczniów z Kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych

na egzamin    maturalny z biologii, chemii i fizyki i polecać stosowanie jej podczas 

rozwiązywania zadań z biologii w szkole i w zadaniach domowych.

Na zajęciach szczegółowo analizować informacje przedstawione w różnych 

rodzajach materiałów   źródłowych (tekst, tabela, fotografia, rysunek, diagram, 

wykres, równanie reakcji, schemat  procesu itp.).

Kształcić umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin biologii.

www.oke.waw.pl

Warto…



Kilka rad dla maturzystów

Zwracaj uwagę na stosowanie terminologii charakterystycznej dla 

danego działu biologii. Dbaj o poprawność językową.

Nie ograniczaj się jedynie do wiedzy – rozwijaj umiejętność 

logicznego myślenia.

W zadaniach wymagających formułowania wniosków na podstawie 
analizy danych należy dokonać uogólnienia, ale też odnieść się do 
konkretnego materiału badawczego.

Zwróć uwagę na znajomość metody badawczej i jej elementów.

Uważnie analizuj teksty i materiały graficzne, wprowadzające do 

zadania i treść polecenia (czasowniki operacyjne).

Udzielaj pełnych odpowiedzi, odnoszących się do polecenia. 
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I ostatnia rada dla maturzysty…
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https://www.wprost.pl/galeria/11681/14/Matury-2018-zobacz-najlepsze-memy.html



Dziękuję za uwagę

Urszula Poziomek

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA 
W WARSZAWIE

00-844 WARSZAWA, Plac Europejski 3
tel. (022)  457 03 35

tel./fax. (022) 457 03 45
http://www.oke.waw.pl   
e-mail info@oke.waw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie


