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 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym kraju 14 maja 2013 r. Zda-

jący mogli wybrać geografię jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub roz-

szerzonym.  

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych na podstawie barwnej mapy szczegółowej i innych pomocniczych materia-

łów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, obejmujących zakres wymagań dla 

poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 

50 punktów.  

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal 

przestrzennych. Zadania obejmowały zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Za po-

prawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 punktów.  

 
1. Podstawowe dane statystyczne 

Liczba zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 
z geografii , z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły  

Liczba 
zdających 

 
 
 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
az

em
 

L
ic

zb
a 

u
n

ie
w

a
żn

ie
ń

 

podstawowym 
 

arkusz 
MGE-P1_1P-132 

rozszerzonym 
 

arkusz 
MGE-R1_1P-132 

Liceum 

ogólnokształcące 
2942 4813 7755 - 

Liceum 

profilowane 
191 21 212 - 

Liceum 

uzupełniające 
13 2 15 - 

Technikum 1490 192 1682 - 

Technikum 

uzupełniające 
2 0 2 - 

Razem 4638 5028 9666 - 
  

W województwie mazowieckim do egzaminu maturalnego z geografii przystąpiło w maju 

9 666 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych różnego typu. W terminie do-

datkowym (tj. w czerwcu) do egzaminu przystąpiło 8 osób. W sesji poprawkowej (sierpień) 

do egzaminu przystąpiło 20 osób, które zdawały geografię na poziomie podstawowym. 

 

 Geografia jest jednym z najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym. W skali 

kraju na poziomie podstawowym wybrało ten przedmiot 13% maturzystów a na poziomie 

rozszerzonym 9% . W województwie mazowieckim wszyscy piszący egzamin z geografii na 

obu poziomach stanowili 21,2% przystępujących do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych częściej wybierano egzamin z geografii na poziomie rozsze-

rzonym. Wśród osób rozwiązujących arkusz dla poziomu podstawowego 36,6% stanowili 

uczniowie innych typów szkół niż licea ogólnokształcące a na poziomie rozszerzonym tylko 

4,2%. 

 

 

 



3 

 

 

 
 

 

 



4 

 

 

 

 

2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 
 
Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 
 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arku-

sza dla poziomu podstawowego. 

 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,48 0,40 0,30 0,13 0,31 0,72 0,38 0,43 0,54 0,71 0,15 0,36 

 

Numer zadania 12b 13 14 15 16 17a 17b 18 19 20 21 22 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 

Łatwość zadania 0,54 0,22 0,24 0,36 0,37 0,17 0,08 0,39 0,32 0,64 0,19 0,44 

 

Numer zadania 23 24a 24b 25a 25b 26a 26b 27 28 29 30 31 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

Łatwość zadania 0,36 0,32 0,25 0,62 0,62 0,41 0,46 0,31 0,38 0,59 0,40 0,20 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego przed-

stawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 4, 11, 17a, 17b, 21,  bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 12a, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 22, 23, 24a, 24b, 26a, 26b, 

27, 28, 30, 31 

trudne 

0,50 – 0,69 9, 12b, 20, 25a, 25b, 29 umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 6, 10 łatwe 

0,90 – 1,00 - bardzo łatwe 

 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego nie było zadań bardzo łatwych. Zadania łatwe 

stanowiły 5,6% wszystkich zadań, można było uzyskać za ich poprawne rozwiązanie 2 pkt. 

Sprawdzały one umiejętność korzystania ze źródła informacji geograficznej (II standard wy-

magań), którym w tym przypadku była mapa barwna fragmentu Krainy Wielkich Jezior Ma-

zurskich.  

Ponad 77% arkusza maturalnego stanowiły zadania trudne i bardzo trudne. Spośród pięciu 

najtrudniejszych poleceń cztery sprawdzały wiedzę z zakresu geografii fizycznej.  

 

 

  Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 
 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza dla poziomu rozszerzonego. 

 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 9 10 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Łatwość zadania 0,93 0,26 0,55 0,55 0,35 0,59 0,49 0,78 0,68 0,69 0,48 0,26 

 

Numer zadania 11 12 13 14 15 16a 16b 17 18 19a 19b 20 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Łatwość zadania 0,58 0,57 0,39 0,29 0,47 0,57 0,75 0,64 0,23 0,49 0,63 0,65 

 

Numer zadania 21 22 23 24 25 26 27a 27b 28a 28b 29 30 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

Łatwość zadania 0,45 0,31 0,40 0,28 0,79 0,48 0,51 0,62 0,54 0,55 0,50 0,66 
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Numer zadania 31a 31b 32 33 34a 34b 35 36a 36b 
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

Łatwość zadania 0,36 0,78 0,69 0,63 0,66 0,65 0,47 0,23 0,47 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 
 

 

 

 

 Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przed-

stawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 - bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

2, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 

19a, 21, 22, 23, 24, 26, 31a, 

35, 36a, 36b 

trudne 

0,50 – 0,69 

3, 4, 6, 8b, 8c, 11, 12, 16a, 

17, 19b, 20, 27a, 27b, 28a, 

28b, 29, 30, 32, 33, 34a, 34b 

umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 8a, 16b, 25, 31b łatwe 

0,90 – 1,00 1 bardzo łatwe 
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 W arkuszu egzaminacyjnym dla poziomu rozszerzonego za poprawne rozwiązanie 

zadań łatwych i bardzo łatwych można było uzyskać 10% ogólnej liczby punktów. Zadania 

umiarkowanie trudne i trudne stanowiły niewiele ponad 90% wszystkich zadań znajdujących 

się w arkuszu. Dla zdających żadne zadanie nie było bardzo trudne. Najtrudniejszymi zada-

niami (łatwość 0,23) okazały się zdania 18. i 36a. W pierwszym należało wyjaśnić genezę 

wybrzeża szkierowego, drugie sprawdzało znajomość mapy politycznej Europy. 

 

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 
 

Poziom podstawowy 
 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy wykres. 

 
 

 Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie 

podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średni wynik 18,9 

Mediana 18 

Modalna 15 

Odchylenie standardowe 7,32 

Wynik najniższy 1 

Wynik najwyższy 45 

Liczba zdających 4 632 

 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdającego egzamin na poziomie podstawo-

wym wynosi 18,9 i jest niższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzy-

skania za rozwiązanie arkusza (stanowi 37,8% maksymalnej liczby punktów). Środkowy wy-

nik (mediana) wynosi 18 punktów czyli 36% maksymalnej liczby punktów możliwych do 

uzyskania za rozwiązanie arkusza. Cztery prace oceniono na 1 punkt a dwie prace na 45 

punktów. Nikt nie uzyskał maksymalnej liczby punktów. Najczęściej powtarzający się wynik 

(dominanta), który uzyskało 295 osób to 15 punktów (30%). Odchylenie standardowe wynio-

sło 7,32 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 18,9 punktu większość przystępujących 

do egzaminu osób  uzyskała wyniki w granicach od 11 do 26 punktów.     
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Poziom rozszerzony 
 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 

 
 

 

 Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie 

rozszerzonym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średni wynik 31,41 

Mediana 30 

Modalna 31,2 

Odchylenie standardowe 11,2 

Wynik najniższy 60 

Wynik najwyższy 2 

Liczba zdających 5027 

 

 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie rozszerzonym 

wynosi 31,38 i jest niewiele wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do 

uzyskania za rozwiązanie arkusza (stanowi 52,3% maksymalnej liczby punktów). Środkowy 

wynik (mediana) wynosi 30 punktów i stanowi połowę maksymalnej liczby punktów możli-

wych do uzyskania za rozwiązanie arkusza. Uzyskane wyniki obejmują skalę liczby punktów: 

od 2 do 60. Najniższy wynik (2 punkty – 6%) otrzymały dwie osoby. Wśród piszących egza-

min na poziomie rozszerzonym jedna osoba uzyskała 60 pkt. Pozostałe siedem osób to finali-

ści i laureat Olimpiady Geograficznej. Odchylenie standardowe wyniosło 11,2 punktu, co 

oznacza, że przy średniej równej 31,38 punktu większość zdających uzyskała wyniki w grani-

cach od 20 do 43 punktów (odpowiednio od 33% do 72%). 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu matural-
nego z geografii dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

 
Wyniki 

egzaminu 
 
 
 
Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających  
geografię na poziomie 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
39,85 52,92 

Liceum 

profilowane 
31,64 33,76 

Liceum 

uzupełniające 
26,62 25,00 

Technikum 34,69 40,23 

Technikum 

uzupełniające 
29,00 0,00 

Razem 37,81 52,35 
  

 

 

 Wyniki uzyskane za rozwiązanie obu arkuszy przez absolwentów liceów ogólno-

kształcących przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. 

Najniższe wyniki na obu poziomach uzyskali absolwenci liceów uzupełniających. Średnie 

wyniki na poziomie podstawowym są niższe niż średnie wyniki na poziomie rozszerzonym. 

Tylko w liceach profilowanych zdający uzyskali na poziomie podstawowym nieco wyższe 

wyniki. Największa różnica między średnimi wynikami na różnych poziomach występuję 

w liceach ogólnokształcących.  

 Podobnie jak w latach ubiegłych średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym 

jest niższy od średniego wyniku egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

 
 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu  
z geografii uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

 

Dzielnica 

Średni wynik procentowy 
dla poziomu oraz liczba uczniów 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
liczba  

zdających wynik 
liczba 

zdających wynik 

Warszawa - Bemowo 25 39,04 7 35,71 

Warszawa - Białołęka 17 38,71 4 49,25 

Warszawa - Bielany 85 35,58 178 53,38 

Warszawa - Mokotów 141 39,76 383 52,20 

Warszawa - Ochota 24 38,42 154 56,73 
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Warszawa - Praga Południe 105 39,90 227 51,33 

Warszawa - Praga Północ 71 35,97 117 60,38 

Warszawa - Rembertów 17 42,59 38 45,66 

Warszawa - Śródmieście 122 37,18 601 63,14 

Warszawa - Targówek 41 42,44 44 54,73 

Warszawa - Ursus 13 39,38 8 42,63 

Warszawa - Ursynów 32 37,19 123 55,56 

Warszawa - Wawer 16 36,13 29 46,31 

Warszawa - Wesoła 0  2 69,00 

Warszawa - Wilanów 27 44,44 23 35,43 

Warszawa - Włochy 26 39,69 6 36,00 

Warszawa - Wola 153 38,59 298 54,14 

Warszawa - Żoliborz 54 39,81 80 54,53 

Razem: 969 38,70 2322 55,84 

 
Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 
 

W warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych egzamin maturalny z geografii pisało 3291 

uczniów. Najwyższe średnie wyniki (ponad 40% punktów) na poziomie podstawowym zano-

towano w Wilanowie, Rembertowie i na Targówku. W dzielnicach, w których egzamin zda-

wało ponad 100 osób średni wynik procentowy jest słabszy, waha się w przedziale od 37,18% 

do 39,76%. Na poziomie rozszerzonym najlepsze wyniki, pomijając Wesołą gdzie do egza-

minu przystąpiły dwie osoby, osiągnęli absolwenci szkół z Pragi Północ i Śródmieścia (średni 

wynik wyniósł ponad 36 punktów na 60 możliwych do zdobycia). 
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Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z geografii w 2013 roku 

w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych – tak 

zwaną kartę wyników matury.  

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 
 

Karta wyników matury 2013– geografia na poziomie podstawowym 
 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Wyniki 
na świadectwie 

Procent zdających, którzy 

uzyskali wyniki w poszcze-
gólnych przedziałach*) 

1 najniższa 0% - 12% 4 

2 bardzo niska 13% - 18% 7 

3 niska 19% - 24% 12 

4 poniżej średniej 25% - 30% 17 

5 średnia 31% - 38% 20 

6 powyżej średniej 39% - 46% 17 

7 wysoka 47% - 54% 12 

8 bardzo wysoka 55% - 64% 7 

9 najwyższa 65% - 100% 4 

 *)
 Informacje o procentach podano w przybliżeniu

  
 

Karta wyników matury 2013   – geografia na poziomie rozszerzonym 
 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Wyniki 
na świadectwie 

Procent zdających, którzy 

uzyskali wyniki w poszcze-
gólnych przedziałach*)  

1 najniższa 0% - 17% 4 

2 bardzo niska 18% - 23% 7 

3 niska 24% - 30% 12 

4 poniżej średniej 31% - 38% 17 

5 średnia 39% - 48% 20 

6 powyżej średniej 49% - 60% 17 

7 wysoka 61% - 70% 12 

8 bardzo wysoka 71% - 78% 7 

9 najwyższa 79% - 100% 4 

 *)
 Informacje o procentach podano w przybliżeniu 

 

 Karty wyników matury (normy staninowe) pozwalają odnieść wynik indywidualny do 

wyników uzyskanych przez wszystkich zdających ten egzamin w całym kraju. Na przykład, 

jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego uzyskał wynik 36% (18 

punktów), to mieści się on w klasie piątej, czyli średniej. Oznacza to, że zbliżone wyniki 

(31% – 38%) uzyskało około 20% zdających geografię w całym kraju. Około 40% zdających 

osiągnęło wyniki w niższych klasach, a około 40% – w klasach wyższych. Jeżeli zdający uzy-

skał wynik 80% za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego, to wynik ten mieści się 

w klasie dziewiątej, czyli najwyższej. Oznacza to, że podobne wyniki (od 79% do 100%)  
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uzyskało tylko około 4% zdających geografię w całym kraju. Wyniki około 96% zdających 

mieszczą się w klasach niższych. 

 

Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 
 

Poziom podstawowy 
Klasa 

(stanin) 
Nazwa 
klasy 

Przedziały 
procentowe 

Liczba 
szkół 

Procent 
szkół 

1 najniższa 4,00-18,00 22 4 

2 bardzo niska 18,10-24,62 36 7 

3 niska 24,63-29,78 59 12 

4 poniżej średniej 29,79-34,00 92 17 

5 średnia 34,10-38,71 105 20 

6 powyżej średniej 38,72-44,00 91 16 

7 wysoka 44,10-49,50 62 12 

8 bardzo wysoka 49,51-56,67 36 7 

9 najwyższa 56,68-88-00 17 4 

 

Poziom rozszerzony 
Klasa 

(stanin) 
Nazwa 
klasy 

Przedziały 
procentowe 

Liczba 
szkół 

Procent 
szkół 

1 najniższa 10,00-18,00 14 4 

2 bardzo niska 18,10-26-67 23 7 

3 niska 26,68-34,00 42 12 

4 poniżej średniej 34,10-41,05 60 17 

5 średnia 41,06-48,50 70 20 

6 powyżej średniej 48,51-55,73 60 17 

7 wysoka 55,74-64,67 42 12 

8 bardzo wysoka 64,68-70,13 24 7 

9 najwyższa 70,17-80,91 14 4 

 
Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym z geografii 

pozwalają odnieść wynik uzyskany w danej szkole do wyników uzyskanych na tym egzami-

nie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. 

 Na przykład, jeżeli w danej szkole średnia arytmetyczna wyników uzyskanych przez 

absolwentów z egzaminu na poziomie podstawowym wyniosła około 46%, to średni wynik 

tej szkoły mieści się w klasie siódmej, czyli wysokiej. Oznacza to, że zbliżone wyniki 

(w granicach od 44,10% do 49,50%) uzyskało około 12% szkół na Mazowszu.  

 Jeżeli taką samą wartość średniej arytmetycznej wyników swoich absolwentów (46%) 

szkoła uzyskała z egzaminu na poziomie rozszerzonym, to średni wynik tej szkoły mieści się 

także w klasie piątej, czyli średniej. Oznacza to, że podobne średnie wyniki (w granicach od 

41,06 % do 48,50%) uzyskało około 20% szkół na Mazowszu.  

 



13 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu z geogra-
fii uzyskane przez zdających dla szkół w powiatach województwa mazowieckiego 

 

Powiat 
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
liczba 

absolwentów 
średni wynik 

% 
liczba 

absolwentów 
średni wynik 

% 
białobrzeski 86 38,21 29 49,52 

ciechanowski 169 35,30 98 57,86 

garwoliński 169 38,73 126 51,90 

gostyniński 72 36,56 9 59,33 

grodziski 78 35,03 60 37,92 

grójecki 138 38,14 68 45,44 

kozienicki 67 39,46 73 49,97 

legionowski 58 41,17 71 45,65 

lipski 45 35,20 12 52,42 

łosicki 53 31,85 43 43,72 

M. Ostrołęka 251 34,65 130 47,11 

M. Płock 169 36,64 113 55,90 

M. Radom 287 38,56 279 53,43 

M. Siedlce 179 32,11 249 47,93 

M. St. Warszawa 969 38,70 2 322 55,84 

makowski 55 33,75 51 45,75 

miński 151 38,78 158 48,03 

mławski 102 35,90 58 49,21 

nowodworski 45 49,82 7 64,14 

ostrołęcki 64 37,91 16 46,13 

ostrowski 119 32,15 109 38,45 

otwocki 80 46,20 74 57,18 

piaseczyński 98 40,00 61 44,93 

płocki 44 42,23 12 54,92 

płoński 49 39,39 51 51,53 

pruszkowski 47 43,87 111 47,89 

przasnyski 77 42,44 71 55,93 

przysuski 77 37,45 23 44,35 

pułtuski 44 40,86 27 62,56 

radomski 26 41,08 27 42,70 

sierpecki 31 38,77 28 43,25 

sochaczewski 82 33,49 62 49,52 

sokołowski 111 35,03 82 55,56 

szydłowiecki 11 34,73 9 43,89 

warszawski zachodni 42 30,33 18 36,33 

węgrowski 119 41,18 55 50,11 

wołomiński 117 36,03 34 39,94 

wyszkowski 71 39,86 69 50,87 

zwoleński 43 46,42 27 60,63 

żuromiński 92 39,54 48 42,94 

żyrardowski 45 40,98 57 43,37 

Total 4 632 37,82 5 027 52,34 
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4. Podsumowanie i wnioski 
 Geografię, jako przedmiot dodatkowy, nadal wybiera największa grupa absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych. Liczba zdających zmniejszyła się nieznacznie w stosunku do roku 

ubiegłego. 

 W sesji wiosennej 2013 roku egzamin maturalny z geografii odbył się na poziomie 

podstawowym w 521 szkołach i na poziomie rozszerzonym w 348 szkołach ponadgimnazjal-

nych województwa mazowieckiego.  

 Egzamin maturalny pisały 9694 osoby (tj. o 781 mniej niż w 2012 roku) w tym 9 666 

po raz pierwszy. Utrzymująca się wysoka wybieralność potwierdza wysoką rangę geografii 

wśród przedmiotów rekrutacyjnych na wyższe uczelnie. Najliczniejszą grupę zdających sta-

nowili absolwenci liceów ogólnokształcących (63,4%), a najmniej liczną – absolwenci liceów 

i techników uzupełniających. Liczba osób piszących egzamin na poziomie rozszerzonym była 

większa od liczby osób piszących maturę z geografii na poziomie podstawowym o 390.  

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego z geografii są niższe od ubiegłorocznych. Średni 

wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego wyniósł 37,8% możliwej 

do uzyskania liczby punktów. Dla absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin okazał 

się łatwiejszy (średni wynik 39,85%) a trudniejszy dla absolwentów liceów uzupełniających 

(średni wynik 26,62%). 

 Średni wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego wyniósł 

52,35% możliwej do uzyskania liczby punktów. Absolwenci liceów ogólnokształcących zdo-

byli średnio 52,92% wszystkich punktów, a absolwenci liceów uzupełniających tylko 25,0%. 

  

Analizując wyniki egzaminu maturalnego z geografii można stwierdzić, że zdający: 

 dobrze radzili sobie z większością zadań odnoszących się do mapy barwnej o czym 

świadczy stosunkowo wysoki wskaźnik łatwości wybranych zadań, 

 wykazali się umiejętnością wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej 

m.in. opisywania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i procesów, formułowania prawidło-

wości oraz przedstawiania współzależności w systemie człowiek-środowisko przyrod-

nicze-gospodarka, 

 mieli trudności z formułowaniem zwięzłych, spójnych językowo odpowiedzi odno-

szących się do treści i tematu poleceń, 

 w niewystarczającym stopniu wykazali się znajomością i rozumieniem terminologii 

geograficznej,  

 nie wykazali się dostateczną znajomością map: fizycznej, gospodarczej i administra-

cyjnej Polski, 

 

Na podstawie tegorocznych wyników egzaminu maturalnego z geografii można wnioskować, 

że kształcenie umiejętności interpretowania materiałów źródłowych, rozpoznawania ważniej-

szych obiektów na mapach tematycznych i przeglądowych, odwoływanie się do aktualnych 

wydarzeń na świecie (przyrodniczych, politycznych, gospodarczo-społecznych) oraz formu-

łowania poprawnych merytorycznie, zgodnych z poleceniem i zawierających terminologię 

geograficzną odpowiedzi to nadal najważniejsze elementy przygotowania do egzaminu matu-

ralnego z geografii. 

Szczegółowy komentarz do tegorocznych wyników z obu poziomów egzaminu maturalnego 

z geografii jest opublikowany w materiale przygotowanym przez Centralną Komisję Egzami-

nacyjną. Jest on dostępny na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 

 

 
 
 
 


