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Współcześnie mapy towarzyszą człowiekowi w wielu 
miejscach i okolicznościach. Są nie tylko ważnym narzę-
dziem badawczym w geografii, ale także w geologii, pla-
nowaniu przestrzennym i innych dyscyplinach nauko-
wych. Wykorzystują je wojskowi, transportowcy, turyści, 
częściej służą też celom reklamowym i propagandowym. 
Coraz więcej map znajdujemy nie tylko w atlasach i litera-
turze fachowej, ale również w prasie codziennej, progra-
mach telewizyjnych, na stronach internetowych. 

Obok map drukowanych, obecnie używa się także map 
zapisanych na cyfrowych nośnikach informacji. Dużego 
znaczenia nabierają też systemy informacji geograficznej 
(GIS), umożliwiające gromadzenie i scalanie danych prze-
strzennych pochodzących z różnych źródeł, ich przeszuki-
wanie, wizualizację i analizę. Dlatego, mimo że mapy są 
tradycyjnym źródłem informacji, ich rola w „społeczeń-
stwie informacyjnym" wyraźnie wzrasta. 

Jednak aby mapa stała się w pełni użytecznym źródłem 
informacji, niezbędna jest umiejętność jej czytania i interpre-
towania. Tę umiejętność zdobywamy przede wszystkim dzię-
ki nauce geografii w szkole, w tym zwłaszcza szkole średniej. 

Zapis o kształceniu umiejętności pracy z mapą zawsze 
znajdował się w programach nauczania geografii. Również 
w dokumentach programowych związanych z wdrażaną od 
1999 r. reformą edukacji, zakładającą reorientację celów 
kształcenia, z przyswajania wiedzy na praktyczne jej wyko-
rzystanie, wyraźnie akcentuje się kształtowanie umiejęt-
ności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, 
w tym także map (Rozporządzenie Ministra... 2002). 

Odzwierciedla się to w standardach wymagań eduka-
cyjnych Nowej Matury. Abiturient zdający maturę z geo-
grafii powinien wykazać się umiejętnością wykorzysty-
wania oraz przetwarzania informacji - ich odczytywania, 
selekcjonowania, porównywania i interpretacji, a także 
przedstawiania zjawisk, procesów i zależności na przy-
kładzie wskazanego obszaru, opierając się na podanych 
źródłach informacji geograficznej, m.in. mapach (Infor-
mator maturalny z geografii). 

Do tej pory jedną z form weryfikacji rzeczywistych 
umiejętności posługiwania się mapą i jej znajomości były 

egzaminy wstępne na studia geograficzne. W 2005 r. 
zastąpi je Nowa Matura. Wyniki dotychczasowych egza-
minów wstępnych na ten kierunek mogą więc stanowić 
diagnozę rzeczywistego przygotowania młodzieży w za-
kresie pracy z mapą, wskazując jednocześnie na wymaga-
jące korekty luki w dydaktyce przedmiotu. 

W niniejszym opracowaniu poddano analizie wyniki 
egzaminu wstępnego na kierunek geografii (studia stacjo-
narne) na Uniwersytecie Gdańskim, przeprowadzonego w 
2003 r. Przystąpiło do niego 558 kandydatów, wśród któ-
rych 89% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcą-
cych; pozostali ukończyli technika (5%) oraz licea: tech-
niczne (3%), zawodowe (2%) i ekonomiczne (1%). 

Egzamin składał się wyłącznie z testu pisemnego z geo-
grafii, obejmującego treści wynikające z programu na-
uczania przedmiotu w liceum ogólnokształcącym i 
uwzględnione w minimum programowym szkoły podsta-
wowej. Wśród 12 poleceń 4 dotyczyły bezpośrednio umie-
jętności pracy z mapą, natomiast w 5 innych należało wy-
kazać się znajomością wybranych, ważnych elementów 
treści mapy, odnoszących się zarówno do przestrzeni geo-
graficznej Polski, jak i świata. Do kilku zadań dołączono 
mapy konturowe Polski i świata. 

W jednym z zadań egzaminowani proszeni byli o 
przedstawienie za pomocą poziomic, kilku nieskompliko-
wanych form ukształtowania terenu (pagórek, przełęcz o 
kierunku południkowym, wulkan o kształcie stożka, dolina 
rzeki płynącej w obszarze depresyjnym). Po podsumowa-
niu wyników stwierdzono, że to pozornie proste polecenie 
sprawiło poważne trudności dużej części kandydatów na 
studia geograficzne. Tylko 4% absolwentów szkół śre-
dnich wykonało zadanie bezbłędnie. Aż 128 zdających 
(prawie co czwarty!) wykazało się zupełną nieznajomością 
pojęcia poziomica. W grupie tej 62 osoby nie wykonały za-
dania w ogóle. Prace pozostałych 66 egzaminowanych za-
wierały próby przedstawienia wymienionych form rzeźby 
bliżej nieokreślonymi metodami, przypominającymi cza-
sami przekroje poprzeczne, metodę kopczykową, kre-
skową lub blokdiagram. Wśród osób, które podjęły próby 
wykonania zadania, co trzecia nie podpisała wartości po-
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ziomic lub nie zaznaczyła kresek spadu, a 60 egzamino-
wanych narysowało rzekę płynącą pod górę. Przeszkodą w 
poprawnym wykonaniu polecenia mógł być też brak znajo-
mości form geomorfologicznych. O ile przedstawienie 
pagórka, kotliny czy wailkanu stożkowego nie sprawiło 
zbytnich kłopotów, to narysowanie przełęczy lub rzeki w 
obszarze depresyjnym stało się dla około 40% kandydatów 
przeszkodą nie do pokonania. 

Jedynie co czwarty egzaminowany wykonał poprawnie 
zadanie, w którym należało obliczyć skalę mapy na pod-
stawie znanej powierzchni wybranych kontynentów przed-
stawionych na tej mapie. Trudności w obliczeniu skali do-
tyczyły 3/4 ogółu zdających. W tej grupie około 30% kan-
dydatów nie podjęło próby obliczeń; wśród nich 41 osób 
udzieliło zaskakujących odpowiedzi: mianowana, licz-
bowa, a nawet topograficzna, kwadratowa, wielkoskalowa, 
czy stożkowa (?). Pozostałe 45% wykonało zadanie nie-
poprawnie. 

Powyższe zadania wiążą się z podstawowymi zagad-
nieniami, których znajomość istotnie wpływa na umiejęt-
ność i efektywność pracy z mapą. Umiejętność wykonania, 
a zwłaszcza analizy rysunku poziomicowego to podstawa 
czytania i praktycznego posługiwania się mapami topogra-
ficznymi, przeglądowymi i turystycznymi. Z kolei znajo-
mość skali mapy i sposobów jej przeliczania to punkt 
wyjścia do odczytywania na mapie odległości, po-
wierzchni, określania wzajemnego położenia obiektów w 
przestrzeni geograficznej. Bez znajomości tych elementar-
nych zagadnień trudno jest rozumieć treść map, wykona-
nych bardziej skomplikowanymi metodami. 

Umiejętności określania położenia obiektów w prze-
strzeni geograficznej poświęcone było natomiast zadanie, 
w którym należało zlokalizować na załączonej mapie kon-
turowej świata 2 wyspy o podanych współrzędnych geo-
graficznych, wpisać nazwy tych wysp i dodatkowo obli-
czyć czas słoneczny w momencie górowania Słońca nad 
południkiem 0°. 

Większość zdających wykazała nieopanowanie tak ele-
mentarnej umiejętności, jaką jest wykorzystanie współ-
rzędnych geograficznych do określenia położenia geogra-
ficznego obiektu. Jedynie w przypadku 1 z 4 grup ponad 
połowa kandydatów wykonała zadanie poprawnie. W po-
zostałych grupach było zaledwie 35-48% poprawnych od-
powiedzi. Podobnie słabo radzili sobie egzaminowani z 
praktycznym wykorzystaniem danych o długości geografi-
cznej do obliczenia czasu słonecznego (w zależności od 
grupy poprawnych obliczeń dokonało od 27 do 56% 
zdających). 

Wymienione umiejętności znajdują się wśród stan-
dardów wymagań egzaminacyjnych Nowej Matury z geo-
grafii (Informator maturalny z geografii). Zgodnie z nimi 
zdający powinien potrafić m.in. rozpoznać i porównać 
obiekty przedstawione w źródle informacji geograficznej 
(np. formy terenu na mapie hipsometrycznej), wykorzystać 
mapę do wykonania pomiarów (np. odległości, po-
wierzchni, spadku rzeki) oraz prostych obliczeń matematy-
czno-geograficznych (np. wysokości względnej i bez-
względnej) i astronomiczno-geograficznych (np. rachuby 
czasu). Ponadto zwraca się uwagę na wyznaczanie współ-

rzędnych geograficznych, określanie położenia obiektów 
w przestrzeni, obliczanie rozciągłości południkowej i ró-
wnoleżnikowej. Przedstawione wyniki egzaminu wskazują 
jednak, że poziom ich opanowania wśród absolwentów 
szkół średnich jest niezwykle niski. 

Poza praktycznymi umiejętnościami posługiwania się 
mapą standardy wymogów egzaminacyjnych Nowej Ma-
tury obejmują również znajomość cech rozmieszczenia 
różnych obiektów przyrodniczych i antropogenicznych na 
świecie, w Europie i w Polsce. Abiturient przystępujący do 
matury powinien wykazać się podstawową orientacją w 
przestrzeni geograficznej, wyrażoną m.in. znajomością 
sieci wodnej kontynentów i Polski, podstawowych form 
ukształtowania powierzchni Ziemi, czy podziału polity-
cznego świata i mapy administracyjnej Polski. 

Omawiane wcześniej zadanie umożliwiło sprawdzenie 
znajomości rozmieszczenia ważniejszych wysp na świecie. 
Uzyskane wyniki trudno uznać za zadowalające. Szczegól-
nie zdumiewa słaba znajomość, słynnych z rozwiniętej 
funkcji turystycznej wysp europejskich - Korsyki, Sycylii, 
Krety, oraz Jawy - podręcznikowego przykładu obszaru o 
bardzo wysokiej gęstości zaludnienia, rozpoznanych przez 
zaledwie co czwartego zdającego. Irlandię i Cejlon zlokali-
zowało po około 40% zdających. Więcej niż połowa kan-
dydatów umiała poprawnie podpisać tylko Madagaskar i 
Kubę. 

W innym zadaniu pięciu polskim miastom wojewódz-
kim (obecnym lub byłym), należało przyporządkować, 
spośród podanych w tabeli, nazwę rzeki, nad którą leżą 
(tab. 1). Miasta te trzeba było również rozpoznać na 
załączonej mapie konturowej. 

Udział poprawnych odpowiedzi w tym zadaniu mieścił 
się między 24 a 83%) dla poszczególnych miast. Najwięcej 
osób prawidłowo określiło położenie Wrocławia i Opola 
(ponad 8 0 % o ) . Generalnie więcej dobrych wskazań doty-
czyło miast z województw bliższych terytorialnie Pomorzu 
(np. Włocławek, Suwałki), skąd pochodziła przeważająca 
część kandydatów. Zdumiewa jednak nieznajomość roz-
mieszczenia rzek, nad jakimi leżą niektóre inne największe 
miasta kraju. Mniej niż połowa zdających w danej grapie, 
znała nazwę rzeki przepływającej przez Bydgoszcz, Rze-
szów, Gorzów Wielkopolski, a tylko co czwarty wiedział, 
że Lublin leży nad Bystrzycą. Tyle samo osób ulokowało 
to dziewiąte co do wielkości miasto w Polsce nad Sanem, 
prawie 1/5 kandydatów - nad Sołą, a co dziesiąty nad Brdą 
lub Narwią! 

Równie słaba jak znajomość sieci rzecznej Polski, 
okazała się wiedza o rozmieszczeniu miast. Sprawiła ona 
problemy większości egzaminowanych. Tylko 6 z 20 miast 
zostało umiejscowionych na mapie właściwie przez ponad 
połowę kandydatów. Były to: Suwałki, Słupsk, Bydgoszcz, 
Wrocław, Poznań i Opole. Pozostałe miasta rozpoznało 
poprawnie 30-40% zdających, zaś Łomżę, Kalisz i Sieradz 
- mniej niż 25 %. 

Niewielki, prawdopodobnie, kontakt z mapą podczas 
nauczania geografii uwidocznił się także w pytaniu do-
tyczącym lokalizacji 5 ośrodków wydobycia surowców 
mineralnych (grupy I i II) oraz hutnictwa w Polsce (grupy 
III i IV). Jednym z poleceń w zadaniu było wybranie tych 5 
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Tab. 1. Liczba odpowiedzi w zadaniu dotyczącym rozmieszczenia miast w Polsce* 

* Zacieniowano liczby poprawnych odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie testów egzaminacyjnych. 

ośrodków z 6 naniesionych na mapę konturową i ich pod-
pisanie. Mimo, że kandydaci mieli do wyboru miejsco-
wości już zaznaczone, tylko w nielicznych przypadkach 
większość z nich prawidłowo wykonała zadanie. 

Zdecydowanie gorzej wypadło umiejscowienie ośrod-
ków eksploatacji surowców mineralnych. Jedynie Rybnik 
został poprawnie wskazany przez ponad połowę egzami-
nowanych. Pozostałe - Bogatynię, Lubin, Polkowice, 
Grzybów, Mysłowice - właściwie zlokalizowało od 25 do 
42% kandydatów, zaś Olkusz, Jeziorko, Kłodawę i Lub-
stów - zaledwie po kilkanaście procent zdających. Tak 
słabe wyniki uzyskano również przy identyfikacji ośrod-
ków hutnictwa - Bukowna, Trzebini, Stalowej Woli i 
» 

Zukowie. Ponad 50% kandydatów dobrze podpisało na-
tomiast na mapie Częstochowę, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Legnicę, Konin, Kraków i Warszawę. Zaskakuje jednak 
fakt, że wśród przyszłych geografów znaleźli się też tacy, 
którzy nie potrafili zlokalizować na mapie stolicy kraju -

Warszawy (15 osób!) oraz jednego z największych miast -
Krakowa (26 osób!). 

Analizowany egzamin wstępny kontrolował również 
znajomość niektórych elementów mapy świata. W jednym 
z zadań należało wybrać cechę położenia 20 światowych 
metropolii na tle wielkich form ukształtowania powierz-
chni Ziemi, z następujących określeń: „nizinne nadmors-
kie", „nizinne lądowe", „wyżynne lub górskie". 

Najmniej problemów sprawiło zlokalizowanie miast 
europejskich i północnoamerykańskich (Moskwa, Chi-
cago, Paryż), poprawnie wskazanych przez ponad 80% 
zdających. Około 3/4 kandydatów właściwie umiejscowiło 
wielkie miasta będące jednocześnie portami morskimi (Ca-
sablanca, Szanghaj, Melbourne, Sydney, Sankt Peters-
burg). Gorsze wyniki dotyczyły leżących w głębi lądu 
wielkich miast afrykańskich, azjatyckich i południowo-
-amerykańskich (np. Kinszasa, Dakka, Lima), których lo-
kalizację dobrze określił co trzeci zdający. 
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Ostatnie, prawdopodobnie najtrudniejsze, zadanie ba-
dające znajomość mapy dotyczyło znanych europejskich 
miejscowości turystycznych. Do 4 nazw tych miejsco-
wości w każdej grupie, należało dopisać nazwę kraju, w 
którym się one znajdują oraz wybrać dominującą w nich 
funkcję spośród podanych (ośrodek sportów zimowych, 
kultu religijnego, przemysłowy, kąpielisko morskie, 
uzdrowisko, centrum akademickie). Miejscowości do-
brano tak, by w każdej grupie znalazło się kąpielisko mor-
skie, uzdrowisko, ośrodek sportów zimowych i miejsce 
kultu religijnego. 

Mimo, że wielu kandydatów na studia geograficzne de-
klaruje zainteresowanie turystyką i podróżami, zwłaszcza 
zagranicznymi, ich znajomość przestrzeni turystycznej Eu-
ropy jest raczej niewielka. Ponad połowa zdających po-
prawnie wskazała kraj, w którym znajdują się tylko 3 spo-
śród 16 wymienionych miejscowości. Najwięcej dobrych 
odpowiedzi dotyczyło Brighton (być może dzięki angiel-
skobrzmiącej nazwie), Vichy i Lourdes. Około 40-45% 
egzaminowanych właściwie określiło położenie Lahti, Ba-
dcn-Baden i Asyżu. Co czwarty kandydat wiedział, gdzie 
znajduje się Fatima, co szósty zaś - Holmenkollen. Jedynie 
jeden na dziesięciu poprawnie określił kraj, w którym leżą 
Falun, Jałta i Soczi. Dla pozostałych miejscowości (Med-
jugorie, Ostenda, Tampere, Druskienniki, Spa) poprawnej 
odpowiedzi udzieliły nieliczne osoby. Warto zwrócić uwa-
gę, że w dobie jednoczenia się Europy prawie co drugi kan-
dydat na studia geograficzne nie potrafił wskazać jakiej-
kolwiek nazwy kraju, w którym znajdują się słynne bel-
gijskie kurorty Spa i Ostenda lub skandynawskie ośrodki 
sportów zimowych - Falun i Tampere. Interesujące jest 
także umiejscowienie przez wielu zdających, znanych eu-
ropejskich sanktuariów w Indiach (Fatima, Medjugorie), 
oraz umieszczenie Soczi przez co piątego egzaminowane-
go w Japonii. 

Słabe wyniki uzyskane w tym zadaniu obrazują nie tyl-
ko nikłą znajomość mapy, ale wspomnianą wcześniej, nie-
wielką orientację w atrakcyjności turystycznej kontynentu. 
Jest to również istotne w kontekście Nowej Matury, pod-
czas której abiturient, zgodnie z wymaganiami egzamina-
cyjnymi, powinien umieć scharakteryzować możliwości 
rozwoju turystyki i rekreacji wynikające z uwarunkowań 
przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych 
w różnych regionach Polski, Europy i świata. 

Przedstawione wyniki egzaminu wstępnego na studia 
geograficzne świadczą o słabym opanowaniu przez absol-
wentów szkół średnich, jednej z podstawowych umiejętno-
ści przewidzianych w podstawie programowej nauczania 
geografii, jaką jest posługiwanie się mapą. Czynnikiem sku-
tecznie uniemożliwiającym badanym kandydatom, efekty-
wne korzystanie z mapy jest nieumiejętność posługiwania 
się skalą, współrzędnymi geograficznymi, znakami karto-
graficznymi, a zatem czytania mapy. Mimo, że zagadnienia 
te wprowadzane są już na wstępnym etapie kształcenia geo-
graficznego, dla ich pełnego opanowania potrzeba wielu 
systematycznych ćwiczeń w kolejnych latach nauki. Stan 
przygotowania zdających na kierunek geografii świadczy 
jednak, że ma to miejsce w nielicznych szkołach. 

Wyniki omówionego egzaminu wstępnego ukazują 
także brak znajomości głównych składników treści mapy 
(wielkie miasta, ważniejsze rzeki), zarówno w przestrzeni 
geograficznej Polski, Europy jak i całego świata. Na ich 
podstawie odnosi się wrażenie, iż uczniowie nie tylko nie 
są przygotowywani do pracy z mapą, ale że na lekcjach 
geografii w ogóle mają rzadko do czynienia z mapą. Taki 
sposób uczenia przedmiotu pozbawia młodych ludzi nie 
tylko możliwości wyrobienia orientacji przestrzennej, ale 
uniemożliwia także wykorzystanie innych walorów dy-
daktycznych mapy. 

Warto pamiętać, że korzystanie z mapy rozwija wyo-
braźnię (aby stała się czytelna uczeń musi wyobrazić sobie 
obiekt lub zjawisko, przedstawione w postaci znaku 
umownego). Kształci też umiejętność dokonywania synte-
tycznych opisów faktów geograficznych, a dzięki wykry-
waniu związków przyczynowo-skutkowych między skład-
nikami środowiska geograficznego uczy dochodzenia do 
pojęć i formułowania wniosków, tym samym mobilizując 
do samodzielnego myślenia (A. Żołnierz 1997). 

Edukacja geograficzna bez mapy lub ze śladowym jej 
wykorzystaniem istotnie negatywnie rzutować będzie tak-
że na wyniki egzaminów maturalnych. Omówione pro-
blemy sygnalizują bowiem nieopanowanie jednej z bazo-
wych umiejętności przewidzianych w standardach egzami-
nacyjnych Nowej Matury z geografii. Należy więc w dy-
daktyce przedmiotu powrócić do systematycznego wyko-
rzystywania tej pomocy dydaktycznej, zwłaszcza, że jest 
ona obecnie powszechnie dostępna nie tylko w tradycyjnej 
postaci, ale także na atrakcyjnych dla młodzieży cyfro-
wych nośnikach informacji. 
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