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1. Opis egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym 

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

Egzamin maturalny z geografii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spe nia wymagania  
z zakresu geografii 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 etapów wcze niejszych, w tym  
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.  
 
Zadania w arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym maj  na celu 
sprawdzenie umiej tno ci: 
 identyfikowania i analizowania problemów wyst puj cych w rodowisku geograficznym 

w ró nych skalach przestrzennych i czasowych, 
 rozumowania, argumentowania i wnioskowania, w tym dostrzegania prawid owo ci 

dotycz cych rodowiska przyrodniczego, ycia i gospodarki cz owieka oraz wzajemnych 
powi za  i zale no ci w systemie cz owiek – przyroda – gospodarka, 

 wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodz cych  
z ró norodnych materia ów ród owych, 

 wykorzystywania narz dzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów, 
które zachodz  w rodowisku geograficznym. 

 
1.2. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 

2014/2015 

Od roku szkolnego 2014/20151 egzamin maturalny z geografii mo e by  zdawany wy cznie 
jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma form  pisemn  i trwa 
180 minut. Do egzaminu z geografii 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 linijki, lupy i 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 geografii – 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 geografii 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 geografii na poziomie rozszerzonym 

Arkusz egzaminacyjny z geografii b dzie zawiera  oko o 50 zada . Przy numerze ka dego 
zadania podana zostanie 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 przede wszystkim umiej tno ci z o one, w tym np. analizowanie 

wspó zale no ci elementów lub procesów w rodowisku geograficznym oraz zwi zków 
przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, 

 b d  odnosi  si  do zagadnie  w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym 
uwzgl dnieniem Polski, 

 b d  uwzgl dnia  informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które 
zachodz  w rodowisku geograficznym, 

 b d  wymaga y – ze wzgl du na interdyscyplinarno  geografii jako nauki  
– wykorzystania  i integrowania wiedzy z ró nych dziedzin nauk, np. przyrodniczych, 
takich jak biologia, chemia, fizyka, 

 b d  zró nicowane pod wzgl dem poziomu trudno ci oraz sposobu udzielania 
odpowiedzi, np. mog  polega  na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie 
wypowiedzi, uzupe nieniu rysunku lub schematu, wykonaniu oblicze , 

 b d  mia y form  zamkni t  lub otwart . W zadaniach zamkni tych, np. wyboru 
wielokrotnego zdaj cy wybiera odpowied  z podanych opcji, natomiast w zadaniach 
otwartych – tworzy odpowied  samodzielnie, 

 b d  wyst powa y pojedynczo lub w wi zkach tematycznych, 
 b d  odnosi  si  do ró norodnych materia ów ród owych zamieszczonych w arkuszu,  

np. barwnej mapy szczegó owej, map tematycznych, map przegl dowych, wykresów, 
tabel statystycznych, tekstów ród owych, zdj , w tym lotniczych i satelitarnych  
oraz schematów, profili i przekrojów. Cz  materia ów ród owych zostanie 
przedstawiona w postaci barwnej jako za cznik do wybranych zada . 

 
W poleceniu do ka dego zadania wyst pi co najmniej jeden czasownik wskazuj cy czynno , 
jak  powinien wykona  zdaj cy, aby poprawnie wykona  dane zadanie. W przypadku zada  
zamkni tych b d  to najcz ciej czasowniki takie jak „zaznacz”, „podkre l”, „dobierz”, 
„przyporz dkuj”. W przypadku zada  otwartych – katalog czasowników jest du o szerszy,  
a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawn  realizacj  polecenia. Podany poni ej 
wykaz obejmuje te czynno ci / czasowniki, które cz sto przysparzaj  zdaj cym trudno ci.  
 

Czynno  Opis czynno ci 

podaj, wymie  Zdaj cy zapisuje w odpowiedzi nazw  / nazwy np. zjawisk, procesów, 
obiektów bez opisu, uzasadnienia, wyja nienia. 

przedstaw Zdaj cy prezentuje fakty, wiadomo ci; przedstawiaj c argumenty 
przekonuje o „czym ”, podaje fakty s u ce do uzasadnienia jakiego  
stwierdzenia; argument musi merytorycznie odnosi  si  do materia u 
ród owego w zadaniu lub wiedzy zdaj cego. 

opisz  Zdaj cy formu uje krótk  wypowied  pisemn , nie ograniczaj c si  
tylko do podania nazw, faktów, ale równie  przedstawiaj c cechy,  
np. obiektu lub przebieg procesu, zjawiska bez wyja niania przyczyn. 

porównaj Zdaj cy zestawia obiekty, zjawiska, procesy ze sob , znajduje ich cechy 
wspólne i ró ni ce, przedstawia, opisuje, odnosi si  do cech, 
w a ciwo ci wszystkich porównywanych obiektów, zjawisk, procesów. 
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uzasadnij Za pomoc  krótkiej odpowiedzi zdaj cy podaje argumenty,  
czyli fakty przemawiaj ce za stwierdzeniem, pogl dem,  
stanowiskiem lub przeciwko. 

wyja nij Za pomoc  krótkiej odpowiedzi zdaj cy podaje przyczyny, zwi zki 
przyczynowo-skutkowe, zale no ci, czyni co  jasnym i zrozumia ym. 

sformu uj Zdaj cy wypowiada si  w sposób dok adny, zrozumia y, ujmuje my l 
czy tez  w odpowiedni  formu ; formu uje np. wniosek, prawid owo . 

oce  Zdaj cy przedstawia s d o czym , dokonuje warto ciowania – uznaje  
np. zjawisko, proces, tendencje za korzystne lub niekorzystne. 

 
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 zada  
zamkni tych zdaj cy mo e otrzyma  najcz ciej 1 punkt, je eli udzieli poprawnej 
odpowiedzi, lub 0 punktów, je eli udzieli odpowiedzi b dnej lub nie udzieli jej wcale.  
W przypadku zada  otwartych skala oceniania mo e by  bardziej rozbudowana, np. od 0 do 2 
punktów lub od 0 do 3 punktów. Za odpowied  egzaminator mo e przyzna  wy cznie pe ne 
punkty. 
 
Dokonuj c oceny odpowiedzi udzielonej przez zdaj cego w zadaniu otwartym, egzaminator 
odwo uje si  do przyk adowego rozwi zania opracowanego przez zespó  ekspertów 
Centralnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich. 
Rozwi zanie to okre la wy cznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest cis ym 

wzorcem oczekiwanego sformu owania (za wyj tkiem nazw w asnych itp.). Ka da 
merytorycznie poprawna odpowied , spe niaj ca warunki zadania, zostanie oceniona 
pozytywnie. 
 
 

SZCZEGÓ OWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJ CYCH  
W ZADANIACH OTWARTYCH 
 
1. Zdaj cy otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwi zania, precyzyjnie odpowiadaj ce 

poleceniom zawartym w zadaniach. 
2. Odpowied  oceniana jest na 0 punktów, je eli podane w odpowiedzi informacje wiadcz  

o braku zrozumienia omawianego zagadnienia. 
3. Ocenianiu podlegaj  tylko te fragmenty odpowiedzi zdaj cego, które dotycz  polecenia. 

Odpowiedzi poprawne, wykraczaj ce poza zakres polecenia nie podlegaj  ocenianiu. 
4. 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.  

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

 

 
 
 
 
 


