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Opis egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym

1.1. Zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci sprawdzanych na egzaminie
Egzamin maturalny z geografii sprawdza, w jakim stopniu absolwent speánia wymagania
z zakresu geografii 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 etapów wczeĞniejszych, w tym
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.
Zadania w arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym mają na celu
sprawdzenie umiejĊtnoĞci:
x identyfikowania i analizowania problemów wystĊpujących w Ğrodowisku geograficznym
w róĪnych skalach przestrzennych i czasowych,
x rozumowania, argumentowania i wnioskowania, w tym dostrzegania prawidáowoĞci
dotyczących Ğrodowiska przyrodniczego, Īycia i gospodarki czáowieka oraz wzajemnych
powiązaĔ i zaleĪnoĞci w systemie czáowiek – przyroda – gospodarka,
x wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodzących
z róĪnorodnych materiaáów Ĩródáowych,
x wykorzystywania narzĊdzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów,
które zachodzą w Ğrodowisku geograficznym.
1.2. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego
2014/2015
Od roku szkolnego 2014/20151 egzamin maturalny z geografii moĪe byü zdawany wyáącznie
jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formĊ pisemną i trwa
180 minut. Do egzaminu z geografii 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 linijki, lupy i 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 geografii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych
– nie mają wpáywu na zdanie egzaminu maturalnego2.
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W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z geografii byá jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego
zdawanie zadeklarowaá zdający, po czym nie przystąpiá do tego egzaminu lub egzamin ten zostaá
mu uniewaĪniony.
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Informator o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014/2015

1.3. Arkusz egzaminacyjny z geografii na poziomie rozszerzonym
Arkusz egzaminacyjny z geografii bĊdzie zawieraá okoáo 50 zadaĔ. Przy numerze kaĪdego
zadania podana zostanie 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,
x bĊdą sprawdzaáy przede wszystkim umiejĊtnoĞci záoĪone, w tym np. analizowanie
wspóázaleĪnoĞci elementów lub procesów w Ğrodowisku geograficznym oraz związków
przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,
x bĊdą odnosiü siĊ do zagadnieĔ w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym
uwzglĊdnieniem Polski,
x bĊdą uwzglĊdniaü informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które
zachodzą w Ğrodowisku geograficznym,
x bĊdą wymagaáy – ze wzglĊdu na interdyscyplinarnoĞü geografii jako nauki
– wykorzystania i integrowania wiedzy z róĪnych dziedzin nauk, np. przyrodniczych,
takich jak biologia, chemia, fizyka,
x bĊdą zróĪnicowane pod wzglĊdem poziomu trudnoĞci oraz sposobu udzielania
odpowiedzi, np. mogą polegaü na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie
wypowiedzi, uzupeánieniu rysunku lub schematu, wykonaniu obliczeĔ,
x bĊdą miaáy formĊ zamkniĊtą lub otwartą. W zadaniach zamkniĊtych, np. wyboru
wielokrotnego zdający wybiera odpowiedĨ z podanych opcji, natomiast w zadaniach
otwartych – tworzy odpowiedĨ samodzielnie,
x bĊdą wystĊpowaáy pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
x bĊdą odnosiü siĊ do róĪnorodnych materiaáów Ĩródáowych zamieszczonych w arkuszu,
np. barwnej mapy szczegóáowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów,
tabel statystycznych, tekstów Ĩródáowych, zdjĊü, w tym lotniczych i satelitarnych
oraz schematów, profili i przekrojów. CzĊĞü materiaáów Ĩródáowych zostanie
przedstawiona w postaci barwnej jako zaáącznik do wybranych zadaĔ.
W poleceniu do kaĪdego zadania wystąpi co najmniej jeden czasownik wskazujący czynnoĞü,
jaką powinien wykonaü zdający, aby poprawnie wykonaü dane zadanie. W przypadku zadaĔ
zamkniĊtych bĊdą to najczĊĞciej czasowniki takie jak „zaznacz”, „podkreĞl”, „dobierz”,
„przyporządkuj”. W przypadku zadaĔ otwartych – katalog czasowników jest duĪo szerszy,
a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizacjĊ polecenia. Podany poniĪej
wykaz obejmuje te czynnoĞci / czasowniki, które czĊsto przysparzają zdającym trudnoĞci.
CzynnoĞü
podaj, wymieĔ
przedstaw

opisz

porównaj

Opis czynnoĞci
Zdający zapisuje w odpowiedzi nazwĊ / nazwy np. zjawisk, procesów,
obiektów bez opisu, uzasadnienia, wyjaĞnienia.
Zdający prezentuje fakty, wiadomoĞci; przedstawiając argumenty
przekonuje o „czymĞ”, podaje fakty sáuĪące do uzasadnienia jakiegoĞ
stwierdzenia; argument musi merytorycznie odnosiü siĊ do materiaáu
Ĩródáowego w zadaniu lub wiedzy zdającego.
Zdający formuáuje krótką wypowiedĨ pisemną, nie ograniczając siĊ
tylko do podania nazw, faktów, ale równieĪ przedstawiając cechy,
np. obiektu lub przebieg procesu, zjawiska bez wyjaĞniania przyczyn.
Zdający zestawia obiekty, zjawiska, procesy ze sobą, znajduje ich cechy
wspólne i róĪniące, przedstawia, opisuje, odnosi siĊ do cech,
wáaĞciwoĞci wszystkich porównywanych obiektów, zjawisk, procesów.
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uzasadnij

wyjaĞnij
sformuáuj
oceĔ
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Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje argumenty,
czyli fakty przemawiające za stwierdzeniem, poglądem,
stanowiskiem lub przeciwko.
Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje przyczyny, związki
przyczynowo-skutkowe, zaleĪnoĞci, czyni coĞ jasnym i zrozumiaáym.
Zdający wypowiada siĊ w sposób dokáadny, zrozumiaáy, ujmuje myĞl
czy tezĊ w odpowiednią formuáĊ; formuáuje np. wniosek, prawidáowoĞü.
Zdający przedstawia sąd o czymĞ, dokonuje wartoĞciowania – uznaje
np. zjawisko, proces, tendencje za korzystne lub niekorzystne.

1.4. Ocenianie odpowiedzi zdających
Odpowiedzi udzielone przez zdającego są oceniane przez egzaminatorów zgodnie
ze schematem punktowania okreĞlonym dla kaĪdego zadania. W przypadku zadaĔ
zamkniĊtych zdający moĪe otrzymaü najczĊĞciej 1 punkt, jeĪeli udzieli poprawnej
odpowiedzi, lub 0 punktów, jeĪeli udzieli odpowiedzi báĊdnej lub nie udzieli jej wcale.
W przypadku zadaĔ otwartych skala oceniania moĪe byü bardziej rozbudowana, np. od 0 do 2
punktów lub od 0 do 3 punktów. Za odpowiedĨ egzaminator moĪe przyznaü wyáącznie peáne
punkty.
Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu otwartym, egzaminator
odwoáuje siĊ do przykáadowego rozwiązania opracowanego przez zespóá ekspertów
Centralnej i okrĊgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich.
Rozwiązanie to okreĞla wyáącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest Ğcisáym
wzorcem oczekiwanego sformuáowania (za wyjątkiem nazw wáasnych itp.). KaĪda
merytorycznie poprawna odpowiedĨ, speániająca warunki zadania, zostanie oceniona
pozytywnie.

SZCZEGÓàOWE

ZASADY OCENIANIA
W ZADANIACH OTWARTYCH

ODPOWIEDZI

UDZIELONYCH

PRZEZ

ZDAJĄCYCH

1. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające
poleceniom zawartym w zadaniach.
2. OdpowiedĨ oceniana jest na 0 punktów, jeĪeli podane w odpowiedzi informacje Ğwiadczą
o braku zrozumienia omawianego zagadnienia.
3. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty odpowiedzi zdającego, które dotyczą polecenia.
Odpowiedzi poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.
4. 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.
5. JeĪeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (równieĪ dodatkowe, które nie wynikają
z treĞci polecenia) Ğwiadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego
zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidáowej odpowiedzi, to za odpowiedĨ taką
zdający otrzyma 0 punktów.

