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Miejsce geografii na nowym
egzaminie maturalnym

Geography in new matriculation examinations

Streszczenie: Egzamin maturalny w nowej formule, której głównymi cechami jest zewnętrz-
ne ocenianie oraz identyczne zestawy zadań części pisemnej w całym kraju, przeprowadza-
ny jest od 2005 r. Można już więc dokonać, na podstawie jego wyników, pewnego podsu-
mowania i odpowiedzieć na niektóre pytania - np. jakie jest miejsce geografii wśród innych
przedmiotów maturalnych? Okazuje się, że jest ona najczęściej wybieranym przedmiotem.
Niemniej jednak w liceach ogólnokształcących ustępuje biologii. Pod względem popularno-
ści poszczególnych przedmiotów występują istotne różnice już na poziomie województw.
Geografia największą popularnością cieszyła się w woj.: wielkopolskim, zachodniopomor-
skim i lubuskim, natomiast najmniejszą popularnością w woj.: świętokrzyskim, opolskim
i pomorskim. Geografia cechuje się ponadto wysoką zdawalnością - w 2006 r. ustąpiła pod
tym względem jedynie wiedzy o społeczeństwie. O ile geografia jest przedmiotem o dużej
popularności i zdawalności, to jednak bardzo rzadko maturzyści piszą ją na poziomie roz-
szerzonym. Należy spodziewać się, że sytuacja tego przedmiotu na maturze w najbliższym
czasie nie ulegnie zmianie. /

Słowa kluczowe: egzamin maturalny, ranking przedmiotów maturalnych, miejsce geografii,
popularność geografii, zdawalność geografii
Key words: matriculation examination, ranking of matriculation subjects, the positioning of
geography, popularity ot geography, passing rate in geography

Wstęp
Egzamin maturalny w nowej formule, której głównymi cechami jest ze-

wnętrzne ocenianie oraz identyczne zestawy zadań części pisemnej w całym
kraju, przeprowadzany jest od 2005 r. Na początku przystąpili do niego absol-
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wenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych, a w 2006 r. także
absolwenci techników i liceów uzupełniających. Można już więc na podstawie
jego wyników dokonać pewnego podsumowania i odpowiedzieć na niektóre
pytania. Jedno z nich dotyczy miejsca geografii wśród innych przedmiotów
maturalnych. Odpowiedź na ten problem jest pewnym obrazem, nie tylko sa-
mej matury z geografii, ale też edukacji geograficznej w polskich szkołach.

Geografia wśród innych przedmiotów
na egzaminie maturalnym

w 2005 r. najczęściej wybieranym przedmiotem obowiązkowym (nie li-
cząc języków obcych) na egzamin maturalny była matematyka. Natomiast
w 2006 r. pierwsze miejsce zajęła geografia (Tabela 1). Na jej pisanie zde-
cydowało się 28,9% maturzystów (Ryc. 1). Największą popularnością cie-
szyła się ona w technikach - 44,2% maturzystów - i to oni przede wszystkim
warunkowali wzrost jej pozycji względem 2005 r., liceach profilowanych -
37,5% oraz liceach uzupełniających - 35,2%. Nieco słabszą pozycję geografia
ma wśród absolwentów liceów ogólnokształcących - 20,6%. W tych szkołach
większą popularnością cieszyła się biologia - 25,0%.

Tabelal. Ranking wybieralności pięciu głównych przedmiotów obowiązkowych na
egzaminie maturalnym w 2005 i 2006 r.

OGÓŁEM Liceum Liceum Liceum Technikum
Przedmioty ogólnokształcące profilowane uzupełniaj ące

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Geografia 1 2 3 4 1 1 1 1

Biologia 2 3 1 2 2 3 2 2

Matematyka 3 1 2 1 4 2 5 4

Historia 4 4 4 3 5 5 4 5

WOS 5 5 5 5 3 4 3 3

Źródło: Egzamin maturalny 2006. Wstępna informacja o krajowych wynikach, 2006,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, www.cke.edu.pl

Biorąc pod uwagę, że 31% maturzystów (absolwenci: 46% liceów ogól-
nokształcą-cych, 9% techników, 11% liceów profilowanych i 1% liceów uzu-
pełniających) zdawało w 2006 r. egzamin maturalny także z przedmiotów do-
datkowych, to w sumie z geografią zmierzyło się 33,8% zdających, z biologią
27,1 %, z wiedzą o społeczeństwie 23,3%, z matematyką 21,8%, z historią
17,3% - (Ryc. 1).

Odsetek maturzystów, którzy podjęli się zdawania poszczególnych przed-
miotów obowiązkowych i dodatkowych na egzaminie maturalnym w 2006 r.
istotnie różnił się już na poziomie poszczególnych województw. Przedstawi 0-
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no to na ryc. 2, gdzie każdy z kartogramów został skonstruowany tak, że dwa
górne przedziały obejmują województwa w których zdających dany przed-
miot było więcej, niż wskazuje średnia dla całej Polski. Dwa dolne przedziały

Ryc. 1. Odsetek wybranych przedmiotów obowiązkowych oraz obowiązkowych
idodatkowych w poszczególnych typach szkół na egzaminie maturalnym w 2006 r.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Matura 2006. Przedmioty matematyczno- I

przyrodnicze, 2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, www.cke.edu.pl
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Ryc. 2. Odsetek maturzystów zdających dany przedmiot po raz pierwszy jako obowiązkowy lub
dodatkowy w poszczególnych województwach Polski na egzaminie maturalnym w 2006 r.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Matura 2006. Przedmioty matematyczno
przyrodnicze, 2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, www.cke.edu.pl
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l Liczby te opracowano na podstawie publikacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pt.:
,,Matura 2006. Przedmioty matematyczno przyrodnicze" (2006). Różnią się one znacznie
od wcześniejszych wyliczeń CKE przedstawionych w publikacji pt.: "Egzamin matural-
ny 2006. Wstępna informacja o krajowych wynikach" (2006) i przedstawionych w publi-
kacji T. Michalskiego i K. Kopcia (2007).
Spośród tych, którzy egzamin maturalny zdawali po raz pierwszy.

obejmują województwa, w których zdających dany przedmiot było mniej niż
wskazuje średnia dla całej Polski. Geografia największą popularnością cie-
szyła się w woj.: wielkopolskim - 43,39%, zachodniopomorskim - 42,51 %
ilubuskim - 39,41 %, natomiast najmniejszą popularnością w woj.: święto-
krzyskim - 26,87%, opolskim - 27,48% i pomorskim.

O ile w przypadku fizyki aż 97,4% maturzystów piszących egzamin
w 2006 r. zdecydowało się na zmierzenie zarówno z poziomem podstawo-
wym jak i rozszerzonym, w przypadku chemii 91,6%, historii sztuki 84,2%,
historii 80,7%, matematyki 78,4%, wiedzy o społeczeństwie 68,7%, biologii
59,7%, to w przypadku geografii zaledwie 47,40/01 • Taki wynik nie może na-
pawać optymizmem. Oznacza on, że geografia jest traktowana przez więk-
szość maturzystów jedynie jako przedmiot pozwalający na zdanie egzaminu
dojrzałości. Jeżeli jest ona tak rzadko wybierana na poziomie rozszerzonym,
to dla większości maturzystów nie jest przedmiotem, który może przydać się
podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. A skoro geografia" jest przedmiotem
mało przydatnym do podjęcia studiów, to lepsi uczniowie rzadziej ją wybie-
rają. Ma to zresztą odzwierciedlenie z jednej strony w niższej popularności
geografii w liceach ogólnokształcących, do których uczęszcza lepiej ucząca
się młodzież, a z drugiej strony w wyższej popularności w technikach, liceach
profilowanych i liceach uzupełniających, do których uczęszcza gorzej ucząca
się młodzież (Michalski, Kopeć 2007).

Chociaż geografia jest wybierana na egzaminie maturalnym przede
wszystkim w szkołach o niższym poziomie nauczania i częściej wybierają ją
słabsi uczniowie, to jednak uzyskuje ona wysoki poziom zdawalności. Spo-
śród pięciu najczęściej wybieranych przedmiotów na egzaminie obowiąz-
kowym w 2006 r., geografia znajdowała się na drugim miejscu po wiedzy
o społeczeństwie - zdało ją 95,2% maturzystów (nieco więcej niż w 2005 r.).
W podziale na typy szkół najwyższą zdawalność odnotowano w liceach ogól-
nokształcących - 97,7%, mniejszą w technikach - 94,3% i liceach profilowa-
nych - 92,2%, a najmniejszą w liceach uzupełniających - 82,7% (Ryc. 3).

Na nieznaczne zwiększenie się w 2006 r. odsetka maturzystów, którzy
zdali egzamin maturalny z geografii, i to mimo poszerzenia zdających egza-
min dojrzałości o absolwentów szkół z niższym poziomem nauczania, miały
wpływ dwa czynniki (Michalski, Kopeć 2007):
- zmniejszenie liczby zadań w arkuszu egzaminacyjnym względem matury
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w 2005 r. (Wójcik 2006) - dzięki czemu uniknięto sytuacji sprzed roku,
w której wielu maturzystom brakowało czasu na wnikliwą analizę poleceń
oraz kompletne i precyzyjne sformułowanie odpowiedzi (Wójcik 2005);

- lepsze przygotowanie zadań egzaminacyjnych pod względem merytorycz-
nym niż na maturze w 2005 r. (Wójcik 2006) - dzięki czemu uniknięto sytu-
acji sprzed roku, gdy arkusze egzaminacyjne zawierały znaczną liczbę błę-
dów i nieprecyzyjnych sformułowań (Soja, Wieczorek, Wójcik 2005).

Ryc. 3. Odsetek maturzystów przystępujących do matury po raz pierwszy, którzy zdali
poszczególne przedmioty obowiązkowe w poszczególnych typach szkół na
egzaminie maturalnym w 2006 r.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Matura 2006. Przedmioty matematyczno -
przyrodnicze, 2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, www.cke.edu.pl

Przyszłość geografii na egzaminie maturalnym
Należy spodziewać się, że egzamin maturalny z geografii będzie wciąż

cieszył się znaczną popularnością. Najprawdopodobniej też geografia pozo-
stanie najczęściej wybieranym przedmiotem. Nie istnieje w chwili obecnej
zagrożenie istotnej zmiany tej sytuacji. Maturzyści nadal będą chętnie wybie-
rali geografię, ponieważ jej wyniki zarówno na egzaminie dojrzałości w 2005
r. jak i w 2006 r. są, w porównaniu z innymi przedmiotami, bardzo dobre. Nie
ma więc czynnika, który mógłby odstraszać potencjalnych zdających (Mi-
chalski, Kopeć 2007).

Mimo ogólnie dobrej sytuacji geografii na egzaminie maturalnym istot-
nym jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia popularności geografii wśród
lepszych uczniów - czyli przede wszystkim z liceów ogólnokształcących oraz
zwiększenie częstotliwości wybierania geografii jako przedmiotu zdawanego
na poziomie rozszerzonym. Istnieje jedna główna możliwość aby tak się stało.
Trzeba dążyć do sytuacji, w której geografia będzie częściej niż dotychczas
wymagana na świadectwie dojrzałości podczas rekrutacji na uczelnie wyż-
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sze. Dzięki temu, niejako automatycznie, będzie ona wybierana przez lep-
szych uczniów, bo przecież to oni planują kontynuowanie nauki na studiach.
W większości też będzie pisana na maturze w zakresie rozszerzonym, ponie-
waż wszyscy ci, którzy się z egzaminem na tym poziomie zmierzą, będą mieli
większe szanse na sukces podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.
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Abstraet: The matriculation examination in the new form featuring external assessment and
identical sets of problems in the written part Poland-wide is in force since 2005. Thus, on
the grounds of available data we can draw conclusions and find answers to some questions
- such as the positioning of geography in view of other matriculation examination subjects.
Figures show that it is the most often chosen subject. Nevertheless, in generał Iyceums it
rates second to biology. In terms ot popularity there are significant differences depending
on the voivodship. Geography enjoyed the greatest popularity in the voivodships; Wielko-
polskie, Zachodniopomorskie and tubuskle with lesser interest shown in the voivodships;
Świętokrzyskie, Opolskie and Pomorskie. Geography examinations show a high passing rate
coming second in 2006 after the subject society science. Although geography is very po-
pular students rarely decide to take it at an advanced level. No changes in this situation are
expected in the near future.
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