
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wa-
runków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 649
i Nr 108, poz. 905) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 15 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizujàcy, na podstawie odr´bnych przepi-
sów, indywidualny tok nauki;”;

2) w § 17 w ust. 4 w pkt 2 lit. d i e otrzymujà brzmie-
nie:

„d) pedagog, je˝eli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, je˝eli jest zatrudniony w szkole,”;

3) w § 18:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na wniosek rodziców (prawnych opieku-
nów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy
i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii pu-
blicznej poradni psychologiczno-pedago-
gicznej, w tym publicznej poradni specjali-
stycznej, rada pedagogiczna mo˝e posta-
nowiç o promowaniu ucznia klasy I i II
szko∏y podstawowej do klasy programowo
wy˝szej równie˝ w ciàgu roku szkolnego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W wyjàtkowych przypadkach rada pedago-
giczna mo˝e postanowiç o powtarzaniu kla-
sy przez ucznia klasy I—III szko∏y podstawo-
wej na podstawie opinii wydanej przez leka-
rza lub publicznà poradni´ psychologiczno-
-pedagogicznà, w tym publicznà poradni´

specjalistycznà, oraz po zasi´gni´ciu opinii
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.”;

4) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza
dyrektor szko∏y w ostatnim tygodniu ferii let-
nich, a w szkole, w której zaj´cia dydaktyczno-
-wychowawcze koƒczà si´ w styczniu — po za-
koƒczeniu tych zaj´ç, nie póêniej jednak ni˝ do
koƒca lutego.”;

5) w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u egzamina-
cyjnego i jego zast´pca powinni odbyç szkole-
nie w zakresie organizacji sprawdzianu lub eg-
zaminu gimnazjalnego, organizowane przez
komisj´ okr´gowà.”;

6) w § 38:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przed∏u˝a czas trwania sprawdzianu lub eg-
zaminu gimnazjalnego dla uczniów (s∏ucha-
czy), o których mowa w § 34 ust. 1 i 5;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u egzami-
nacyjnego lub upowa˝niony przez niego
cz∏onek szkolnego zespo∏u egzaminacyjne-
go odbiera przesy∏ki zawierajàce pakiety
z zestawami zadaƒ i kartami odpowiedzi
oraz inne materia∏y niezb´dne do przepro-
wadzenia sprawdzianu lub egzaminu gim-
nazjalnego i sprawdza, czy nie zosta∏y one
naruszone, a nast´pnie sprawdza, czy za-
wierajà one wszystkie materia∏y niezb´dne
do przeprowadzenia sprawdzianu lub egza-
minu gimnazjalnego. Przewodniczàcy szkol-
nego zespo∏u egzaminacyjnego lub upo-
wa˝niony przez niego cz∏onek szkolnego ze-
spo∏u egzaminacyjnego przechowuje i za-
bezpiecza wszystkie materia∏y niezb´dne do
przeprowadzenia sprawdzianu lub egzami-
nu gimnazjalnego.

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e przesy∏ki,
o których mowa w ust. 2, zosta∏y naruszone
lub nie zawierajà wszystkich materia∏ów
niezb´dnych do przeprowadzenia spraw-
dzianu lub egzaminu gimnazjalnego, prze-
wodniczàcy szkolnego zespo∏u egzamina-
cyjnego lub upowa˝niony przez niego cz∏o-
nek szkolnego zespo∏u egzaminacyjnego
niezw∏ocznie powiadamia o tym dyrektora
komisji okr´gowej.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1404).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.



7) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla uczniów (s∏uchaczy), o których mowa
w § 34 ust. 1 i 5, czas trwania sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego mo˝e byç przed∏u˝o-
ny, nie wi´cej jednak ni˝ o: 

1) 30 minut — w przypadku sprawdzianu;

2) 60 minut — ka˝da cz´Êç egzaminu gimna-
zjalnego.”;

8) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do sali, w której jest przeprowadzany spraw-
dzian lub egzamin gimnazjalny, nie mo˝na
wnosiç ˝adnych urzàdzeƒ telekomunikacyj-
nych ani korzystaç z nich w tej sali.”;

9) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. W przypadku stwierdzenia niesamodziel-
nego rozwiàzywania zadaƒ przez ucznia
(s∏uchacza) lub je˝eli uczeƒ (s∏uchacz) za-
k∏óca prawid∏owy przebieg sprawdzianu
albo odpowiedniej cz´Êci egzaminu gim-
nazjalnego w sposób utrudniajàcy prac´
pozosta∏ym uczniom (s∏uchaczom), prze-
wodniczàcy szkolnego zespo∏u egzami-
nacyjnego przerywa sprawdzian albo od-
powiednià cz´Êç egzaminu gimnazjalne-
go tego ucznia (s∏uchacza) i uniewa˝nia
jego sprawdzian albo odpowiednià cz´Êç
egzaminu gimnazjalnego. Informacj´
o przerwaniu i uniewa˝nieniu sprawdzia-
nu albo odpowiedniej cz´Êci egzaminu
gimnazjalnego ucznia (s∏uchacza) za-
mieszcza si´ w protokole, o którym mo-
wa w § 49 ust. 1. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas
sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiàzywania zadaƒ przez ucznia (s∏u-
chacza), dyrektor komisji okr´gowej,
w porozumieniu z dyrektorem Komisji
Centralnej, uniewa˝nia sprawdzian albo
odpowiednià cz´Êç egzaminu gimnazjal-
nego tego ucznia (s∏uchacza).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
i 2, uczeƒ (s∏uchacz) przyst´puje ponow-
nie do sprawdzianu albo odpowiedniej
cz´Êci egzaminu gimnazjalnego w termi-
nie ustalonym przez dyrektora Komisji
Centralnej, nie póêniej ni˝ do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu
wskazanym przez dyrektora komisji okr´-
gowej.

4. Je˝eli w trakcie ponownego sprawdzianu
albo odpowiedniej cz´Êci egzaminu gim-
nazjalnego:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiàzy-
wanie zadaƒ przez ucznia (s∏uchacza)
lub

2) uczeƒ (s∏uchacz) zak∏óca prawid∏owy
przebieg sprawdzianu albo odpowied-

niej cz´Êci egzaminu gimnazjalnego
w sposób utrudniajàcy prac´ pozosta-
∏ym uczniom (s∏uchaczom),

przewodniczàcy szkolnego zespo∏u egza-
minacyjnego przerywa sprawdzian albo
odpowiednià cz´Êç egzaminu gimnazjal-
nego tego ucznia (s∏uchacza) i uniewa˝-
nia jego sprawdzian albo odpowiednià
cz´Êç egzaminu gimnazjalnego.

5. W przypadku stwierdzenia podczas
sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiàzywania zadaƒ przez ucznia (s∏u-
chacza), który ponownie przystàpi∏ do
sprawdzianu albo odpowiedniej cz´Êci
egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komi-
sji okr´gowej, w porozumieniu z dyrekto-
rem Komisji Centralnej, uniewa˝nia
sprawdzian albo odpowiednià cz´Êç eg-
zaminu gimnazjalnego tego ucznia (s∏u-
chacza).

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4
i 5, w zaÊwiadczeniu o szczegó∏owych
wynikach odpowiednio sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego dla danego
ucznia (s∏uchacza), w miejscach przezna-
czonych na wpisanie wyników uzyska-
nych ze sprawdzianu albo odpowiedniej
cz´Êci egzaminu gimnazjalnego, wpisuje
si´ „0”.

7. Uczeƒ (s∏uchacz), który nie przystàpi∏ do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne-
go w terminie do dnia 20 sierpnia dane-
go roku, powtarza ostatnià klas´ odpo-
wiednio szko∏y podstawowej lub gimna-
zjum oraz przyst´puje do sprawdzianu
lub egzaminu gimnazjalnego w nast´p-
nym roku.”;

10) w § 46 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ucznia (s∏uchacza), o którym mowa
w ust. 1, przyst´pujàcego do sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej
cz´Êci tego egzaminu w dodatkowym termi-
nie stosuje si´ odpowiednio przepisy § 44
ust. 4—6.”;

11) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjal-
nego oraz zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wy-
nikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjal-
nego dla ka˝dego ucznia (s∏uchacza) komisja
okr´gowa przekazuje do szko∏y nie póêniej ni˝
na 7 dni przed zakoƒczeniem zaj´ç dydaktycz-
no-wychowawczych, a w przypadkach, o któ-
rych mowa w § 44 i 46 ust. 1 — do dnia
31 sierpnia danego roku.”;

12) w § 51:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) jeden przedmiot wybrany przez absolwen-
ta spoÊród nast´pujàcych przedmiotów —
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w zale˝noÊci od przedmiotów nauczanych
w danej szkole: 

— biologia, 

— chemia,

— fizyka i astronomia, 

— geografia, 

— historia, 

— matematyka,”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Absolwent ma prawo przystàpiç do egzami-
nu maturalnego z jednego, dwóch lub
trzech przedmiotów dodatkowych:

1) w cz´Êci ustnej z:

a) j´zyka obcego nowo˝ytnego, 

b) j´zyka mniejszoÊci etnicznej,

c) j´zyka regionalnego — j´zyka kaszub-
skiego;

2) w cz´Êci pisemnej z przedmiotów wymie-
nionych w ust. 2 pkt 2 lit. c, je˝eli nie wy-
bra∏ ich jako przedmiotów obowiàzko-
wych, a tak˝e z:

a) filozofii,

b) historii muzyki,

c) historii sztuki,

d) informatyki,

e) j´zyka ∏aciƒskiego i kultury antycznej,

f) j´zyka mniejszoÊci etnicznej, 

g) j´zyka obcego nowo˝ytnego, 

h) j´zyka regionalnego — j´zyka kaszub-
skiego,

i) wiedzy o spo∏eczeƒstwie,

j) wiedzy o taƒcu. 

4. Wybór przedmiotu zdawanego na egzami-
nie maturalnym jako przedmiot dodatkowy
nie jest zale˝ny od typu szko∏y, do której
ucz´szcza∏ absolwent, ani od przedmiotów
nauczanych w tej szkole.”;

13) w § 52:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny z j´zyka obcego nowo-
˝ytnego mo˝na zdawaç z nast´pujàcych j´-
zyków: angielskiego, francuskiego, hiszpaƒ-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego i w∏oskie-
go.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Egzamin maturalny z j´zyka mniejszoÊci et-
nicznej lub j´zyka regionalnego — j´zyka ka-
szubskiego jako przedmiotu dodatkowego
mo˝e byç zdawany w cz´Êci ustnej albo
w cz´Êci pisemnej albo w obu tych cz´-
Êciach.”;

14) po § 52 dodaje si´ § 52a w brzmieniu:

„§ 52a. Absolwent nies∏yszàcy jest zwolniony
z cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego z j´-
zyka obcego nowo˝ytnego.”;

15) § 53 otrzymuje brzmienie:

„§ 53. 1. Egzamin maturalny z przedmiotów obo-
wiàzkowych mo˝e byç zdawany na pozio-
mie podstawowym lub na poziomie pod-
stawowym i poziomie rozszerzonym,
z wyjàtkiem przedmiotów, o których mo-
wa w ust. 2 i 5. Wyboru poziomu egzami-
nu maturalnego z danego przedmiotu,
w cz´Êci ustnej i cz´Êci pisemnej, zdajàcy
dokonuje w deklaracji, o której mowa
w § 59 ust. 1.

2. Dla egzaminu maturalnego w cz´Êci ust-
nej z j´zyka polskiego i j´zyka mniejszoÊci
narodowej nie okreÊla si´ poziomu egza-
minu.

3. Egzamin maturalny z przedmiotów do-
datkowych jest zdawany na poziomie
podstawowym i poziomie rozszerzonym,
z wyjàtkiem przedmiotów, o których mo-
wa w ust. 4—6.

4. Dla egzaminu maturalnego w cz´Êci ust-
nej z j´zyka mniejszoÊci etnicznej i j´zyka
regionalnego — j´zyka kaszubskiego nie
okreÊla si´ poziomu egzaminu.

5. Egzamin maturalny w cz´Êci ustnej z j´zy-
ka obcego nowo˝ytnego, jako przedmio-
tu obowiàzkowego, mo˝e byç zdawany
na poziomie podstawowym albo na po-
ziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu
dodatkowego — jest zdawany na pozio-
mie rozszerzonym.

6. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z informatyki, j´zyka ∏aciƒskiego i kultury
antycznej, j´zyka mniejszoÊci etnicznej
oraz j´zyka regionalnego — j´zyka ka-
szubskiego jest zdawany na poziomie
rozszerzonym.

7. Do egzaminu maturalnego w cz´Êci pi-
semnej na poziomie rozszerzonym z da-
nego przedmiotu mo˝e przystàpiç absol-
went, który przystàpi∏ do egzaminu matu-
ralnego z tego przedmiotu na poziomie
podstawowym, z wyjàtkiem egzaminu
maturalnego z informatyki, j´zyka ∏aciƒ-
skiego i kultury antycznej, j´zyka mniej-
szoÊci etnicznej oraz j´zyka regionalnego
— j´zyka kaszubskiego oraz z zastrze˝e-
niem § 98a ust. 5 i 6.

8. Absolwenci szkó∏ lub oddzia∏ów dwuj´-
zycznych, którzy wybrali jako przedmiot
obowiàzkowy j´zyk obcy nowo˝ytny, b´-
dàcy drugim j´zykiem nauczania, zdajà
go, zarówno w cz´Êci ustnej, jak i cz´Êci
pisemnej egzaminu maturalnego, na jed-
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nym poziomie, okreÊlonym w standar-
dach wymagaƒ, o których mowa w § 50
ust. 1.”;

16) w § 54:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Absolwenci szkó∏ lub oddzia∏ów z j´zykiem
nauczania mniejszoÊci narodowej zdajàcy
egzamin maturalny z przedmiotów, o któ-
rych mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, w j´zy-
ku danej mniejszoÊci narodowej, rozwiàzujà
w tym j´zyku zadania egzaminacyjne przy-
gotowane dla zdajàcych egzamin maturalny
w j´zyku polskim.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Absolwenci szkó∏ lub oddzia∏ów dwuj´zycz-
nych zdajàcy egzamin maturalny z przed-
miotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2
lit. c, nauczanych w j´zyku obcym, b´dàcym
drugim j´zykiem nauczania, wybranych jako
przedmioty dodatkowe, rozwiàzujà w j´zyku
polskim zadania egzaminacyjne przygoto-
wane dla zdajàcych egzamin maturalny
w j´zyku polskim oraz mogà rozwiàzaç w j´-
zyku obcym, b´dàcym drugim j´zykiem na-
uczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne
przygotowane w tym j´zyku. Zamiar przy-
stàpienia do rozwiàzywania dodatkowych
zadaƒ egzaminacyjnych absolwent zg∏asza
w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1.”;

17) w § 55:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna byç
wydana przez poradni´ psychologiczno-pe-
dagogicznà, w tym poradni´ specjalistycz-
nà, nie póêniej ni˝ do koƒca wrzeÊnia roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin maturalny, i nie wczeÊniej ni˝ na
4 lata przed terminem egzaminu maturalne-
go.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Absolwenci, o których mowa w ust. 1,
w przypadku gdy g∏´bokoÊç zaburzenia
grafii uniemo˝liwia odczytanie i dokonanie
prawid∏owej oceny arkusza egzaminacyj-
nego, majà prawo do korzystania w cz´Êci
pisemnej egzaminu maturalnego z kompu-
tera lub maszyny do pisania. 

7b. Szczegó∏owe kryteria oceniania arkuszy
egzaminacyjnych, o których mowa w § 95
ust. 1, uwzgl´dniajà indywidualne potrze-
by psychofizyczne i edukacyjne absolwen-
tów, o których mowa w ust. 1.”;

18) w § 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Laureaci i finaliÊci olimpiad przedmioto-
wych sà zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu, z zastrze˝eniem

ust. 1a, na podstawie zaÊwiadczenia stwier-
dzajàcego uzyskanie tytu∏u odpowiednio
laureata lub finalisty. ZaÊwiadczenie przed-
k∏ada si´ przewodniczàcemu szkolnego ze-
spo∏u egzaminacyjnego, o którym mowa
w § 60 ust. 1.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku absolwentów szkó∏ lub od-
dzia∏ów dwuj´zycznych, którzy uzyskali ty-
tu∏ laureata lub finalisty olimpiady przed-
miotowej z przedmiotu nauczanego dwuj´-
zycznie, zwolnienie z egzaminu maturalne-
go z danego przedmiotu nie obejmuje do-
datkowych zadaƒ egzaminacyjnych zdawa-
nych w drugim j´zyku nauczania, o których
mowa w § 54 ust. 3.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których
mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej
podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie
internetowej Komisji Centralnej, nie póêniej
ni˝ na 2 lata przed terminem egzaminu ma-
turalnego.”;

19) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden
raz w ciàgu roku szkolnego — w okresie od
maja do lipca.”; 

20) § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59. 1. Zdajàcy, który zamierza przystàpiç do eg-
zaminu maturalnego, sk∏ada pisemnà de-
klaracj´ dotyczàcà wyboru: 

1) przedmiotów zdawanych na egzami-
nie maturalnym, w tym j´zyka lub j´zy-
ków, z okreÊleniem przedmiotów zda-
wanych jako obowiàzkowe i dodatko-
we;

2) poziomu egzaminu maturalnego w cz´-
Êci ustnej z j´zyka obcego nowo˝ytnego
zdawanego jako przedmiot obowiàzko-
wy oraz w cz´Êci pisemnej z przedmio-
tów zdawanych jako obowiàzkowe;

3) tematu z j´zyka polskiego, j´zyka
mniejszoÊci narodowej, j´zyka mniej-
szoÊci etnicznej lub j´zyka regionalne-
go — j´zyka kaszubskiego w cz´Êci
ustnej egzaminu maturalnego, wybra-
nego z list tematów, o których mowa
w § 65 ust. 1;

4) Êrodowiska komputerowego, progra-
mów u˝ytkowych oraz j´zyka progra-
mowania — w przypadku zdajàcych eg-
zamin maturalny z informatyki; list´
Êrodowisk komputerowych, progra-
mów u˝ytkowych oraz j´zyków progra-
mowania, z której zdajàcy dokonuje wy-
boru, dyrektor Komisji Centralnej poda-
je do publicznej wiadomoÊci na stronie
internetowej Komisji Centralnej, nie
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póêniej ni˝ na 10 miesi´cy przed termi-
nem egzaminu maturalnego;

5) j´zyka, w którym ma byç zdawany eg-
zamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z danego przedmiotu lub przedmiotów
oraz przystàpienia do rozwiàzywania
dodatkowych zadaƒ egzaminacyjnych
— w przypadku absolwentów, o któ-
rych mowa w § 54.

2. Zdajàcy, który zamierza przystàpiç do eg-
zaminu maturalnego bezpoÊrednio po
ukoƒczeniu szko∏y, sk∏ada deklaracj´
przewodniczàcemu szkolnego zespo∏u
egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60
ust. 1, a absolwent, który ukoƒczy∏ szko∏´
we wczeÊniejszych latach — dyrektorowi
szko∏y, którà ukoƒczy∏. Deklaracj´ sk∏ada
si´ nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia ro-
ku szkolnego, w którym zdajàcy zamierza
przystàpiç do egzaminu maturalnego.

3. W przypadku likwidacji lub przekszta∏ce-
nia szko∏y absolwent, który ukoƒczy∏ szko-
∏´ we wczeÊniejszych latach, sk∏ada dekla-
racj´ dyrektorowi komisji okr´gowej.

4. Do deklaracji zdajàcy mo˝e do∏àczyç
oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych, o której
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), w celu
przekazania przez komisj´ okr´gowà wy-
ników egzaminu maturalnego uzyska-
nych przez zdajàcego szkole wy˝szej,
o przyj´cie do której ubiega si´ zdajàcy.
OÊwiadczenie takie zdajàcy mo˝e tak˝e
z∏o˝yç po z∏o˝eniu deklaracji.

5. Osoby posiadajàce Êwiadectwa szkolne
uzyskane za granicà, uznane za równo-
rz´dne Êwiadectwom ukoƒczenia odpo-
wiednich polskich szkó∏ ponadgimnazjal-
nych lub szkó∏ ponadpodstawowych, de-
klaracj´ i oÊwiadczenie sk∏adajà dyrekto-
rowi komisji okr´gowej.

6. Absolwenci liceów ogólnokszta∏càcych
dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywajàcych za granicà, funkcjonujà-
cych przy przedstawicielstwach dyplo-
matycznych, urz´dach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rze-
czypospolitej Polskiej, w których jest re-
alizowany ramowy plan nauczania, de-
klaracj´ i oÊwiadczenie sk∏adajà dyrekto-
rowi Zespo∏u Szkó∏ dla Dzieci Obywateli
Polskich Czasowo Przebywajàcych za
Granicà, z siedzibà w Warszawie, albo
dyrektorowi komisji okr´gowej.

7. Na podstawie z∏o˝onych deklaracji i oÊwiad-
czeƒ przewodniczàcy szkolnego zespo∏u
egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60

ust. 1, sporzàdza informacj´ obejmujàcà
dane zawarte w deklaracjach i oÊwiad-
czeniach, i przesy∏a jà pocztà elektronicz-
nà lub na noÊniku zapisu elektronicznego
dyrektorowi komisji okr´gowej, nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 paêdziernika roku
szkolnego, w którym jest przeprowadza-
ny egzamin maturalny. Je˝eli zdajàcy z∏o-
˝y∏ oÊwiadczenie po dniu 30 wrzeÊnia, in-
formacj´ obejmujàcà dane zawarte
w oÊwiadczeniu przewodniczàcy szkolne-
go zespo∏u egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 60 ust. 1, przekazuje nie-
zw∏ocznie dyrektorowi komisji okr´go-
wej.

8. Zdajàcy mo˝e dokonaç zmian w deklara-
cji, je˝eli nie narusza to harmonogramu
przeprowadzania egzaminu maturalne-
go, o którym mowa w § 57 ust. 2, nie póê-
niej jednak ni˝ na 3 miesiàce przed termi-
nem egzaminu maturalnego.

9. O dokonanych przez zdajàcego zmianach
w deklaracji przewodniczàcy szkolnego
zespo∏u egzaminacyjnego, o którym mo-
wa w § 60 ust. 1, niezw∏ocznie powiada-
mia dyrektora komisji okr´gowej.

10. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje si´ odpowied-
nio do dyrektora szko∏y, o którym mowa
w ust. 2, i dyrektora Zespo∏u Szkó∏ dla
Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Prze-
bywajàcych za Granicà, z siedzibà w War-
szawie.”;

21) w § 60:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Za organizacj´ i przebieg egzaminu matural-
nego w danej szkole odpowiada przewodni-
czàcy szkolnego zespo∏u egzaminacyjnego,
którym jest dyrektor szko∏y, z zastrze˝eniem
§ 62 ust. 3.

2. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u egzami-
nacyjnego, nie póêniej ni˝ na 2 miesiàce
przed terminem egzaminu maturalnego, po-
wo∏uje zast´pc´ przewodniczàcego szkolne-
go zespo∏u egzaminacyjnego oraz pozosta-
∏ych cz∏onków szkolnego zespo∏u egzamina-
cyjnego, zwanego dalej „zespo∏em egzami-
nacyjnym”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego
i jego zast´pca powinni odbyç szkolenie
w zakresie organizacji egzaminu maturalne-
go, organizowane przez komisj´ okr´gowà.”;

22) w § 61:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powo∏uje przedmiotowe zespo∏y egzami-
nacyjne, o których mowa w § 64 ust. 1,
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nie póêniej ni˝ na 2 miesiàce przed termi-
nem cz´Êci pisemnej egzaminu matural-
nego;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zleca nauczycielom, o których mowa
w § 65 ust. 1, przygotowanie list tematów
do cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego
z j´zyka polskiego, j´zyka mniejszoÊci na-
rodowej, j´zyka mniejszoÊci etnicznej lub
j´zyka regionalnego — j´zyka kaszub-
skiego;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego
lub upowa˝niony przez niego cz∏onek zespo-
∏u egzaminacyjnego, w obecnoÊci innego
cz∏onka tego zespo∏u, odbiera przesy∏ki za-
wierajàce zbiory zestawów zadaƒ egzamina-
cyjnych do cz´Êci ustnej egzaminu matural-
nego lub przesy∏ki zawierajàce pakiety z ar-
kuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami
odpowiedzi, oraz innymi materia∏ami egza-
minacyjnymi do cz´Êci pisemnej egzaminu
maturalnego i sprawdza, czy nie zosta∏y one
naruszone, a nast´pnie sprawdza, czy za-
wierajà one wszystkie materia∏y niezb´dne
do przeprowadzenia tego egzaminu. Prze-
wodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego lub
upowa˝niony przez niego cz∏onek zespo∏u
egzaminacyjnego przechowuje i zabezpie-
cza wszystkie materia∏y niezb´dne do prze-
prowadzenia egzaminu maturalnego.

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e przesy∏ki,
o których mowa w ust. 2, zosta∏y naruszone
lub nie zawierajà wszystkich materia∏ów
niezb´dnych do przeprowadzenia egzaminu
maturalnego, przewodniczàcy zespo∏u egza-
minacyjnego lub upowa˝niony przez niego
cz∏onek zespo∏u egzaminacyjnego nie-
zw∏ocznie powiadamia o tym dyrektora ko-
misji okr´gowej.”;

23) w § 62 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komi-
sji okr´gowej mo˝e podjàç decyzj´ o przepro-
wadzeniu ca∏ego lub cz´Êci egzaminu matural-
nego dla absolwentów danej szko∏y lub szkó∏
na terenie innej szko∏y lub w innym miejscu
nieb´dàcym siedzibà szko∏y. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prze-
wodniczàcym zespo∏u egzaminacyjnego jest
odpowiednio dyrektor szko∏y, na terenie której
jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub
osoba wskazana przez dyrektora komisji okr´-
gowej.”;

24) w § 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego
zdajàcy przyst´puje w szkole, którà ukoƒ-
czy∏, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz § 62
ust. 1 i 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w § 59 ust. 5, oraz
absolwenci, o których mowa w § 59 ust. 6,
którzy z∏o˝yli deklaracj´ dyrektorowi komisji
okr´gowej, do cz´Êci ustnej egzaminu matu-
ralnego przyst´pujà w szkole wskazanej
przez dyrektora komisji okr´gowej.”;

25) w § 64:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dwóch nauczycieli danego przedmiotu — ja-
ko cz∏onkowie.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku cz´Êci ustnej egzaminu matu-
ralnego z j´zyka obcego nowo˝ytnego, prze-
wodniczàcy zespo∏u przedmiotowego wy-
znacza osob´ egzaminujàcà danego zdajà-
cego.”;

26) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciele danego przedmiotu w szkole przy-
gotowujà do cz´Êci ustnej egzaminu matural-
nego list´ tematów z j´zyka polskiego,
a w przypadku szkó∏ lub oddzia∏ów z naucza-
niem j´zyka mniejszoÊci narodowej, j´zyka
mniejszoÊci etnicznej lub j´zyka regionalnego
— j´zyka kaszubskiego — tak˝e list´ tematów
z danego j´zyka, w terminie do dnia 10 kwiet-
nia roku szkolnego poprzedzajàcego rok szkol-
ny, w którym jest przeprowadzany egzamin
maturalny.”; 

27) w § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor komisji okr´gowej mo˝e, w terminie
2 miesi´cy po up∏ywie terminu, o którym mo-
wa w § 65 ust. 1, zwróciç si´ do przewodniczà-
cego zespo∏u egzaminacyjnego o przedstawie-
nie przygotowanych przez nauczycieli list te-
matów.”;

28) w § 68 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Do sali, w której jest przeprowadzana cz´Êç
ustna egzaminu maturalnego, nie mo˝na wno-
siç ˝adnych urzàdzeƒ telekomunikacyjnych ani
korzystaç z nich w tej sali.

2. W czasie trwania cz´Êci ustnej egzaminu matu-
ralnego z j´zyka polskiego, j´zyka mniejszoÊci
narodowej, j´zyka mniejszoÊci etnicznej lub j´-
zyka regionalnego — j´zyka kaszubskiego,
a tak˝e j´zyka obcego nowo˝ytnego zdawane-
go na poziomie podstawowym w sali mo˝e
przebywaç tylko jeden zdajàcy.”;

29) w § 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci ustnej z j´zyka
polskiego, j´zyka mniejszoÊci narodowej, j´-
zyka mniejszoÊci etnicznej i j´zyka regional-
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nego — j´zyka kaszubskiego trwa oko∏o
25 minut i sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

1) prezentacji tematu wybranego z listy te-
matów, o której mowa w § 65 ust. 1, któ-
ra trwa oko∏o 15 minut; 

2) rozmowy zdajàcego z zespo∏em przed-
miotowym, która jest zwiàzana z prezen-
towanym tematem.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zdajàcy dostarcza przewodniczàcemu ze-
spo∏u egzaminacyjnego wykaz bibliografii
wykorzystanej do opracowania tematu, nie
póêniej ni˝ na 4 tygodnie przed terminem
cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego z da-
nego j´zyka. Przewodniczàcy zespo∏u egza-
minacyjnego niezw∏ocznie przekazuje wy-
kaz bibliografii w∏aÊciwemu zespo∏owi
przedmiotowemu.”,

c) uchyla si´ ust. 5;

30) w § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci ustnej z j´zyka
obcego nowo˝ytnego, jako przedmiotu obo-
wiàzkowego, mo˝e byç zdawany na poziomie
podstawowym albo na poziomie rozszerzo-
nym, a jako przedmiotu dodatkowego — jest
zdawany na poziomie rozszerzonym.”;

31) w § 72:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdajàcy zda∏ egzamin maturalny w cz´Êci
ustnej, je˝eli z ka˝dego przedmiotu obo-
wiàzkowego otrzyma∏ co najmniej 30 %
punktów mo˝liwych do uzyskania z egzami-
nu z danego przedmiotu, z zastrze˝eniem
ust. 3.”,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zdajàcy zda∏ egzamin maturalny w cz´Êci
ustnej z j´zyka obcego nowo˝ytnego, zda-
wanego jako przedmiot obowiàzkowy, je˝eli
otrzyma∏ co najmniej 30 % punktów mo˝li-
wych do uzyskania z egzaminu z tego j´zyka
na zadeklarowanym poziomie.

4. Wyniki cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego
z przedmiotów dodatkowych nie majà wp∏y-
wu na zdanie cz´Êci ustnej egzaminu matu-
ralnego. Wyniki te odnotowuje si´ na Êwia-
dectwie dojrza∏oÊci.”; 

32) § 75 otrzymuje brzmienie:

„§ 75. Niezdanie albo nieprzystàpienie do egzami-
nu maturalnego z przedmiotu lub przed-
miotów w cz´Êci ustnej nie stanowi prze-
szkody w zdawaniu egzaminu maturalnego
w cz´Êci pisemnej.”;

33) w § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, o których mowa w § 59 ust. 5, oraz ab-
solwenci, o których mowa w § 59 ust. 6, którzy

z∏o˝yli deklaracj´ dyrektorowi komisji okr´go-
wej, do cz´Êci pisemnej egzaminu maturalne-
go przyst´pujà w szkole wskazanej przez dy-
rektora komisji okr´gowej.”;

34) w § 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia, ˝e pakiety wymie-
nione w ust. 1 nie zosta∏y naruszone, przewod-
niczàcy zespo∏u egzaminacyjnego otwiera je
w obecnoÊci przewodniczàcych zespo∏ów nad-
zorujàcych oraz przedstawicieli zdajàcych,
a nast´pnie przekazuje przewodniczàcym ze-
spo∏ów nadzorujàcych arkusze egzaminacyjne,
w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na da-
nym poziomie lub do danej cz´Êci egzaminu
maturalnego w cz´Êci pisemnej w liczbie od-
powiadajàcej liczbie zdajàcych w poszczegól-
nych salach egzaminacyjnych.”;

35) w § 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przepro-
wadzana cz´Êç pisemna egzaminu maturalne-
go, nie mo˝na wnosiç ˝adnych urzàdzeƒ tele-
komunikacyjnych ani korzystaç z nich w tej sa-
li.”;

36) uchyla si´ § 81;

37) w § 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z j´-
zyka polskiego i j´zyka mniejszoÊci narodo-
wej mo˝e byç zdawany na poziomie podsta-
wowym lub na poziomie podstawowym
i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa
130 minut i polega na sprawdzeniu umiej´t-
noÊci pisania tekstu w∏asnego zwiàzanego
z tekstem literackim zawartym w arkuszu
egzaminacyjnym.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

38) w § 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z j´-
zyka obcego nowo˝ytnego, jako przedmiotu
obowiàzkowego, mo˝e byç zdawany na po-
ziomie podstawowym lub na poziomie pod-
stawowym i poziomie rozszerzonym, a jako
przedmiotu dodatkowego — jest zdawany
na poziomie podstawowym i poziomie roz-
szerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa
180 minut i sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: 

1) cz´Êç pierwsza trwa 70 minut, z czego
25 minut zajmuje praca z nagranym tek-
stem, i polega na sprawdzeniu umiej´t-
noÊci rozumienia ze s∏uchu, rozumienia
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tekstu czytanego oraz rozpoznawania
struktur leksykalno-gramatycznych; 

2) cz´Êç druga trwa 110 minut i polega na
sprawdzeniu umiej´tnoÊci formu∏owania
wypowiedzi pisemnej i stosowania struk-
tur leksykalno-gramatycznych.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

39) uchyla si´ § 85;

40) po § 85 dodaje si´ § 85a w brzmieniu:

„§ 85a. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z historii, jako przedmiotu obowiàzko-
wego, mo˝e byç zdawany na poziomie
podstawowym lub na poziomie podsta-
wowym i poziomie rozszerzonym, a jako
przedmiotu dodatkowego — jest zdawa-
ny na poziomie podstawowym i pozio-
mie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 120 minut i polega na rozwiàzywa-
niu testu obejmujàcego zakres wyma-
gaƒ, o których mowa w § 50 ust. 1, dla
poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym
trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci pracy z materia∏em êród∏o-
wym, interpretowania oraz syn-tetyzo-
wania, a tak˝e umiej´tnoÊci formu∏owa-
nia wypowiedzi pisemnej. Zadania eg-
zaminacyjne obejmujà zakres wyma-
gaƒ, o których mowa w § 50 ust. 1, dla
poziomu rozszerzonego.”;

41) w § 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z bio-

logii, chemii oraz fizyki i astronomii, jako
przedmiotów obowiàzkowych, mo˝e byç
zdawany na poziomie podstawowym lub na
poziomie podstawowym i poziomie rozsze-
rzonym, a jako przedmiotów dodatkowych
— jest zdawany na poziomie podstawowym
i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa
120 minut i polega na rozwiàzaniu zadaƒ eg-
zaminacyjnych sprawdzajàcych umiej´t-
noÊç zastosowania poznanych metod do
rozwiàzywania problemów dotyczàcych tre-
Êci obejmujàcych zakres wymagaƒ, o któ-
rych mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu roz-
szerzonego.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

42) w § 87:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z geografii, jako przedmiotu obowiàzkowe-

go, mo˝e byç zdawany na poziomie podsta-
wowym lub na poziomie podstawowym
i poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu
dodatkowego — jest zdawany na poziomie
podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa
120 minut i polega na rozwiàzaniu zadaƒ eg-
zaminacyjnych z wykorzystaniem ró˝norod-
nych materia∏ów êród∏owych, z uwzgl´dnie-
niem ró˝nych skal przestrzennych. Zadania
egzaminacyjne obejmujà zakres wymagaƒ,
o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu
rozszerzonego.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

43) w § 88:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z ma-

tematyki, jako przedmiotu obowiàzkowego,
mo˝e byç zdawany na poziomie podstawo-
wym lub na poziomie podstawowym i po-
ziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu do-
datkowego — jest zdawany na poziomie
podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa

150 minut i polega na rozwiàzaniu zadaƒ eg-
zaminacyjnych wymagajàcych rozwiàzania
problemów matematycznych. Zadania egza-
minacyjne obejmujà zakres wymagaƒ,
o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu
rozszerzonego.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

44) § 89 otrzymuje brzmienie:

„§ 89. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
w szko∏ach lub oddzia∏ach dwuj´zycz-
nych z przedmiotów, o których mowa
w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w j´-
zyku obcym, b´dàcym drugim j´zykiem
nauczania, jako przedmiotów obowiàzko-
wych, mo˝e byç zdawany na poziomie
podstawowym lub na poziomie podsta-
wowym i poziomie rozszerzonym, a jako
przedmiotów dodatkowych — jest zda-
wany na poziomie podstawowym i po-
ziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
i egzamin na poziomie rozszerzonym jest
zdawany w j´zyku polskim, zgodnie z opi-
sem egzaminu z danego przedmiotu, za-
wartym w § 85a—88.

3. Zdajàcy, który przyst´puje do egzaminu
maturalnego z przedmiotów, o których
mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, naucza-
nych w j´zyku obcym, b´dàcym drugim
j´zykiem nauczania, jako przedmiotów
obowiàzkowych, niezale˝nie od wybrane-
go poziomu egzaminu, rozwiàzuje w j´-
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zyku obcym, b´dàcym drugim j´zykiem
nauczania, dodatkowe zadania egzami-
nacyjne przygotowane w tym j´zyku,
o których mowa w § 54 ust. 3. Dodatkowe
zadania egzaminacyjne dotyczà treÊci
z zakresu danego przedmiotu realizowa-
nych w drugim j´zyku nauczania, zgod-
nie z odr´bnymi przepisami. Na rozwià-
zanie dodatkowych zadaƒ egzaminacyj-
nych zdajàcy ma 80 minut.”;

45) po § 89 dodaje si´ § 89a w brzmieniu:

„§ 89a. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z historii muzyki, historii sztuki, wiedzy
o spo∏eczeƒstwie i wiedzy o taƒcu jest
zdawany na poziomie podstawowym
i poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 120 minut i polega na rozwiàzaniu
testu obejmujàcego zakres wymagaƒ,
o których mowa w § 50 ust. 1, dla pozio-
mu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym
trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci pracy z materia∏em êród∏o-
wym, interpretowania oraz syntetyzo-
wania, a tak˝e umiej´tnoÊci formu∏owa-
nia wypowiedzi pisemnej. Zadania eg-
zaminacyjne obejmujà zakres wyma-
gaƒ, o których mowa w § 50 ust. 1, dla
poziomu rozszerzonego.”;

46) w § 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z j´-
zyka ∏aciƒskiego i kultury antycznej, j´zyka
mniejszoÊci etnicznej oraz j´zyka regional-
nego — j´zyka kaszubskiego jest zdawany
na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W czasie trwania egzaminu zdajàcy mo˝e ko-
rzystaç odpowiednio ze s∏ownika ∏aciƒsko-
-polskiego oraz atlasu historycznego albo
s∏ownika j´zykowego w∏aÊciwego dla zda-
wanego j´zyka mniejszoÊci etnicznej lub j´-
zyka regionalnego — j´zyka kaszubskiego.”;

47) § 93 otrzymuje brzmienie:

„§ 93. 1. Po zakoƒczeniu egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu na danym pozio-
mie, osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u
nadzorujàcego zbierajà od zdajàcych wy-
pe∏nione arkusze egzaminacyjne, w tym
karty odpowiedzi. Przewodniczàcy zespo-
∏u nadzorujàcego lub wskazany przez nie-
go cz∏onek zespo∏u nadzorujàcego paku-
je wype∏nione arkusze egzaminacyjne,
w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych
kopert i zakleja je w obecnoÊci osób
wchodzàcych w sk∏ad zespo∏u nadzorujà-
cego oraz przedstawiciela zdajàcych,

a nast´pnie przekazuje je niezw∏ocznie
przewodniczàcemu zespo∏u egzamina-
cyjnego.

2. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjne-
go przechowuje i zabezpiecza koperty
z wype∏nionymi arkuszami egzaminacyj-
nymi, w tym kartami odpowiedzi, a po
zakoƒczeniu cz´Êci pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu prze-
kazuje je dyrektorowi komisji okr´go-
wej.”;

48) w § 94:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Wyniki uzyskane na ka˝dym poziomie
w cz´Êci pisemnej egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu odnotowuje si´ na
Êwiadectwie dojrza∏oÊci oddzielnie.

5. W przypadku egzaminu maturalnego w cz´-
Êci pisemnej na poziomie rozszerzonym z in-
formatyki, j´zyka ∏aciƒskiego i kultury an-
tycznej, j´zyka mniejszoÊci etnicznej, j´zyka
regionalnego — j´zyka kaszubskiego oraz
j´zyka obcego nowo˝ytnego wyniki uzyska-
ne w cz´Êci pierwszej i cz´Êci drugiej odno-
towuje si´ ∏àcznie.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyniki cz´Êci pisemnej egzaminu matural-
nego dla absolwentów szkó∏ lub oddzia∏ów
dwuj´zycznych z przedmiotów, o których
mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, zdawanych ja-
ko przedmioty obowiàzkowe i dodatkowe,
uzyskane z dodatkowych zadaƒ egzamina-
cyjnych, o których mowa w § 54 ust. 3 i 4,
nie majà wp∏ywu na zdanie cz´Êci pisemnej
egzaminu maturalnego. Wyniki te odnoto-
wuje si´ na Êwiadectwie dojrza∏oÊci.”;

49) § 96 otrzymuje brzmienie:

„§ 96. 1. W przypadku stwierdzenia niesamodziel-
nego rozwiàzywania zadaƒ egzaminacyj-
nych przez zdajàcego lub je˝eli zdajàcy
zak∏óca prawid∏owy przebieg cz´Êci ust-
nej lub cz´Êci pisemnej egzaminu matu-
ralnego w sposób utrudniajàcy prac´ po-
zosta∏ym zdajàcym, przewodniczàcy ze-
spo∏u egzaminacyjnego przerywa egza-
min tego zdajàcego i uniewa˝nia jego eg-
zamin maturalny z danego przedmiotu
odpowiednio w cz´Êci ustnej lub cz´Êci
pisemnej. Informacj´ o przerwaniu i unie-
wa˝nieniu egzaminu maturalnego z dane-
go przedmiotu zamieszcza si´ w protoko-
∏ach, o których mowa w § 102 ust. 3. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas
sprawdzania arkusza egzaminacyjnego
niesamodzielnego rozwiàzywania zadaƒ
egzaminacyjnych przez zdajàcego, dyrek-
tor komisji okr´gowej, w porozumieniu
z dyrektorem Komisji Centralnej, unie-
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wa˝nia cz´Êç pisemnà egzaminu matu-
ralnego z danego przedmiotu tego zdajà-
cego. 

3. W przypadku uniewa˝nienia egzaminu
maturalnego z przedmiotu dodatkowego,
na Êwiadectwie dojrza∏oÊci w miejscu
przeznaczonym na wpisanie wyniku eg-
zaminu maturalnego z danego przedmio-
tu odpowiednio na poziomie podstawo-
wym i poziomie rozszerzonym albo po-
ziomie rozszerzonym wpisuje si´ „0 %”,
a w przypadku egzaminu maturalnego
z j´zyka mniejszoÊci etnicznej lub j´zyka
regionalnego — j´zyka kaszubskiego —
„0 %” z egzaminu z danego j´zyka.”;

50) po § 96 dodaje si´ § 96a w brzmieniu:

„§ 96a. 1. W przypadku gdy zdajàcy nie przystàpi∏
do: 

1) egzaminu maturalnego z przedmiotu
dodatkowego,

2) egzaminu maturalnego w cz´Êci pi-
semnej z przedmiotu obowiàzkowe-
go na poziomie rozszerzonym,

3) rozwiàzywania dodatkowych zadaƒ
egzaminacyjnych, o których mowa
w § 54 ust. 4, 

zg∏oszonych w deklaracji, o której mo-
wa w § 59 ust. 1, na Êwiadectwie dojrza-
∏oÊci, w miejscu przeznaczonym na wpi-
sanie wyniku odpowiednio z egzaminu
maturalnego z przedmiotu dodatkowe-
go, egzaminu maturalnego w cz´Êci pi-
semnej z przedmiotu obowiàzkowego
na poziomie rozszerzonym albo dodat-
kowych zadaƒ egzaminacyjnych, wpisu-
je si´ „0 %”.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do zdajàcego, o którym mowa w § 54
ust. 3, który nie przystàpi∏ do rozwiàzy-
wania dodatkowych zadaƒ egzamina-
cyjnych przygotowanych w j´zyku ob-
cym, b´dàcym drugim j´zykiem naucza-
nia.

3. Je˝eli zdajàcy przystàpi∏ w cz´Êci pisem-
nej egzaminu maturalnego z przedmio-
tu dodatkowego do egzaminu na pozio-
mie podstawowym, a nie przystàpi∏ do
egzaminu z tego przedmiotu na pozio-
mie rozszerzonym zgodnie z § 53 ust. 3,
na Êwiadectwie dojrza∏oÊci, w miejscu
przeznaczonym na wpisanie wyniku
z egzaminu maturalnego z przedmiotu
dodatkowego na poziomie podstawo-
wym i poziomie rozszerzonym, wpisuje
si´ „0 %”.”; 

51) § 97 otrzymuje brzmienie:

„§ 97. Zdajàcy zda∏ egzamin maturalny, je˝eli
w cz´Êci ustnej i cz´Êci pisemnej ze wszyst-
kich przedmiotów obowiàzkowych uzyska∏

wynik okreÊlony w § 72 ust. 2 i 3 oraz § 94
ust. 2 i 6.”;

52) w § 97a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych, uniemo˝liwiajàcych przystàpie-
nie do cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej egza-
minu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 57 ust. 2, na udokumento-
wany wniosek absolwenta lub jego rodziców
(prawnych opiekunów), dyrektor komisji okr´-
gowej mo˝e wyraziç zgod´ na przystàpienie
przez absolwenta do egzaminu maturalnego
z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodat-
kowym terminie, z zastrze˝eniem ust. 6.”; 

53) § 98 otrzymuje brzmienie:

„§ 98. 1. Zdajàcy, który nie zda∏ egzaminu matu-
ralnego z okreÊlonego przedmiotu lub
przedmiotów, w cz´Êci ustnej lub cz´Êci
pisemnej, albo przerwa∏ egzamin matu-
ralny, mo˝e przystàpiç ponownie do cz´-
Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej egzaminu
maturalnego z tego przedmiotu lub
przedmiotów przez okres 5 lat od daty
pierwszego egzaminu maturalnego.
Przepisy § 59 ust. 1—6 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1,
przyst´pujàcy ponownie do egzaminu
maturalnego, mo˝e wybraç inny przed-
miot obowiàzkowy, o którym mowa
w § 51 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c,
z wyjàtkiem przedmiotu, który zdawa∏ ja-
ko przedmiot dodatkowy.

3. Po up∏ywie 5 lat od daty pierwszego eg-
zaminu maturalnego absolwent, o któ-
rym mowa w ust. 1, zdaje egzamin matu-
ralny w pe∏nym zakresie.

4. Absolwent, który nie zda∏ egzaminu ma-
turalnego w cz´Êci ustnej z j´zyka pol-
skiego lub j´zyka mniejszoÊci narodowej
albo przerwa∏ cz´Êç ustnà egzaminu ma-
turalnego z danego j´zyka lub j´zyków,
przyst´pujàcy ponownie do cz´Êci ustnej
egzaminu maturalnego z danego j´zyka
mo˝e wskazaç w deklaracji, o której mo-
wa w § 59 ust. 1, poprzednio wybrany te-
mat lub nowy temat wybrany z listy te-
matów, o której mowa w § 65 ust. 1.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do
absolwentów, którzy nie przystàpili do cz´-
Êci ustnej egzaminu maturalnego z j´zyka
polskiego, j´zyka mniejszoÊci narodowej,
j´zyka mniejszoÊci etnicznej lub j´zyka re-
gionalnego — j´zyka kaszubskiego.”;

54) po § 98 dodaje si´ § 98a w brzmieniu:

„§ 98a. 1. Zdajàcy ma prawo przystàpiç ponownie
do egzaminu maturalnego, zarówno
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w cz´Êci ustnej, jak i cz´Êci pisemnej,
z jednego lub wi´cej przedmiotów,
o których mowa w § 51 ust. 2 i 3, w celu
podwy˝szenia wyniku egzaminu matu-
ralnego z tych przedmiotów lub zdania
egzaminu maturalnego z przedmiotów
dodatkowych wybranych spoÊród
przedmiotów, o których mowa w § 51
ust. 3. Przepisy § 59 ust. 1—6 stosuje si´
odpowiednio.

2. Zdajàcy, przyst´pujàcy do egzaminu
maturalnego w celu podwy˝szenia wy-
niku egzaminu z j´zyka obcego nowo-
˝ytnego, który zdawa∏ w cz´Êci ustnej na
poziomie podstawowym, mo˝e zdawaç
egzamin maturalny z tego j´zyka w cz´-
Êci ustnej na poziomie podstawowym
albo na poziomie rozszerzonym.

3. Zdajàcy, przyst´pujàcy do egzaminu
maturalnego w celu podwy˝szenia wy-
niku egzaminu z j´zyka obcego nowo-
˝ytnego, który zdawa∏ w cz´Êci ustnej na
poziomie rozszerzonym, zdaje egzamin
maturalny z tego j´zyka w cz´Êci ustnej
na poziomie rozszerzonym.

4. Zdajàcy, przyst´pujàcy do egzaminu
maturalnego w celu podwy˝szenia wy-
niku cz´Êci ustnej egzaminu z j´zyka pol-
skiego, j´zyka mniejszoÊci narodowej,
j´zyka mniejszoÊci etnicznej lub j´zyka
regionalnego — j´zyka kaszubskiego,
mo˝e wskazaç w deklaracji, o której mo-
wa w § 59 ust. 1, poprzednio wybrany te-
mat lub nowy temat wybrany z listy te-
matów, o której mowa w § 65 ust. 1.

5. Zdajàcy, przyst´pujàcy do egzaminu
maturalnego w celu podwy˝szenia wy-
niku cz´Êci pisemnej egzaminu z dane-
go przedmiotu, niezale˝nie od poziomu,
na którym zdawa∏ egzamin maturalny
z tego przedmiotu, mo˝e przystàpiç do
egzaminu z tego przedmiotu odpowied-
nio na poziomie podstawowym lub po-
ziomie rozszerzonym albo na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.

6. Zdajàcy, o którym mowa w ust. 5, przy-
st´pujàcy do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu na poziomie roz-
szerzonym, nie zdaje egzaminu z tego
przedmiotu na poziomie podstawo-
wym.

7. Absolwent szko∏y lub oddzia∏u dwuj´-
zycznego, przyst´pujàcy do egzaminu
maturalnego w celu podwy˝szenia wy-
niku w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej
egzaminu z j´zyka obcego nowo˝ytne-
go, b´dàcego drugim j´zykiem naucza-
nia, zdaje egzamin maturalny z tego j´-
zyka na poziomie okreÊlonym dla absol-
wentów szkó∏ lub oddzia∏ów dwuj´zycz-
nych.

8. Absolwent szko∏y lub oddzia∏u dwuj´-
zycznego, w celu podwy˝szenia wyniku
cz´Êci pisemnej egzaminu maturalnego
z przedmiotów, o których mowa w § 51
ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w j´zyku
obcym, b´dàcym drugim j´zykiem na-
uczania, mo˝e przystàpiç ponownie do
rozwiàzywania dodatkowych zadaƒ eg-
zaminacyjnych, o których mowa w § 54
ust. 3 i 4.”;

55) uchyla si´ § 99;

56) w § 100:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komisja okr´gowa przekazuje dyrektorowi
szko∏y lub upowa˝nionej przez niego oso-
bie Êwiadectwa dojrza∏oÊci zdajàcych, któ-
rzy zdali egzamin maturalny w danej szko-
le. Dyrektor szko∏y przekazuje Êwiadectwa
dojrza∏oÊci zdajàcym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdajàcy, który podwy˝szy∏ wynik egzaminu
maturalnego lub zda∏ egzamin maturalny
z przedmiotów dodatkowych, zgodnie
z § 98a, otrzymuje aneks do Êwiadectwa
dojrza∏oÊci wydany przez komisj´ okr´go-
wà, zgodnie z odr´bnymi przepisami. Prze-
pis ust. 1a stosuje si´ odpowiednio.”,

c) uchyla si´ ust. 3;

57) w § 105 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za dostosowanie warunków i formy przepro-
wadzania egzaminu zawodowego do indywi-
dualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj-
nych absolwentów odpowiada:

1) w przypadku etapu pisemnego — przewod-
niczàcy szkolnego zespo∏u nadzorujàcego,
o którym mowa w § 111 ust. 1;

2) w przypadku etapu praktycznego — kierow-
nik oÊrodka egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 120a ust. 1.”;

58) po § 105 dodaje si´ § 105a w brzmieniu:

„§ 105a. 1. Laureaci i finaliÊci turniejów lub olim-
piad tematycznych zwiàzanych z wy-
branà dziedzinà wiedzy zawodowej sà
zwolnieni z etapu pisemnego egzami-
nu zawodowego na podstawie za-
Êwiadczenia stwierdzajàcego uzyskanie
tytu∏u odpowiednio laureata lub finali-
sty. ZaÊwiadczenie przedk∏ada si´ prze-
wodniczàcemu szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego, o którym mowa w § 111
ust. 1. 

2. Zwolnienie laureata lub finalisty tur-
nieju lub olimpiady tematycznej z eta-
pu pisemnego egzaminu zawodowego
jest równoznaczne z uzyskaniem z cz´-
Êci pierwszej i z cz´Êci drugiej etapu pi-
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semnego egzaminu zawodowego naj-
wy˝szego wyniku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
na dyplomie potwierdzajàcym kwalifi-
kacje zawodowe, w miejscach przezna-
czonych na wpisanie wyników egzami-
nu zawodowego z cz´Êci pierwszej
i z cz´Êci drugiej etapu pisemnego,
wpisuje si´ „100”, oraz zamieszcza si´
adnotacj´ o zwolnieniu z etapu pisem-
nego egzaminu zawodowego i posia-
danym tytule laureata lub finalisty od-
powiednio turnieju lub olimpiady te-
matycznej.

4. Wykaz turniejów i olimpiad tematycz-
nych, o których mowa w ust. 1, dyrek-
tor Komisji Centralnej podaje do pu-
blicznej wiadomoÊci na stronie inter-
netowej Komisji Centralnej, nie póê-
niej ni˝ w czerwcu roku poprzedzajàce-
go rok, w którym jest przeprowadzany
egzamin zawodowy.”;

59) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadza-
ny jeden raz w ciàgu roku szkolnego —
w okresie od czerwca do sierpnia, w ter-
minie ustalonym przez dyrektora Komisji
Centralnej. Termin egzaminu zawodowe-
go dyrektor Komisji Centralnej og∏asza
na stronie internetowej Komisji Central-
nej, nie póêniej ni˝ na 4 miesiàce przed
terminem egzaminu zawodowego.

2. Harmonogram przeprowadzania etapu
praktycznego egzaminu zawodowego
ustala dyrektor komisji okr´gowej
i przekazuje go kierownikom oÊrodków
egzaminacyjnych, o których mowa
w § 120a ust. 1.”;

60) § 108 otrzymuje brzmienie:

„§ 108. 1. Zdajàcy, który zamierza przystàpiç do
egzaminu zawodowego, sk∏ada pisem-
nà deklaracj´ dotyczàcà przystàpienia
do egzaminu zawodowego w danym za-
wodzie. 

2. Zdajàcy, który zamierza przystàpiç do
egzaminu zawodowego bezpoÊrednio
po ukoƒczeniu szko∏y, sk∏ada deklaracj´
dyrektorowi szko∏y, a absolwent, który
ukoƒczy∏ szko∏´ we wczeÊniejszych la-
tach — dyrektorowi szko∏y, którà ukoƒ-
czy∏. Deklaracj´ sk∏ada si´ nie póêniej
ni˝ do dnia 20 grudnia roku szkolnego,
w którym zdajàcy zamierza przystàpiç
do egzaminu zawodowego.

3. W przypadku likwidacji lub przekszta∏ce-
nia szko∏y absolwent, który ukoƒczy∏
szko∏´ we wczeÊniejszych latach, sk∏ada
deklaracj´ dyrektorowi komisji okr´go-
wej.

4. Absolwent, o którym mowa w ust. 3, do
deklaracji do∏àcza Êwiadectwo ukoƒcze-
nia szko∏y.

5. Osoby posiadajàce Êwiadectwa szkolne
uzyskane za granicà, uznane za równo-
rz´dne Êwiadectwom ukoƒczenia odpo-
wiednich polskich szkó∏ ponadgimna-
zjalnych lub szkó∏ ponadpodstawo-
wych, deklaracj´ sk∏adajà dyrektorowi
komisji okr´gowej.

6. Na podstawie z∏o˝onych deklaracji dy-
rektor szko∏y sporzàdza informacj´ do-
tyczàcà osób, które zamierzajà przystà-
piç do egzaminu zawodowego, i przesy-
∏a jà pocztà elektronicznà lub na noÊniku
zapisu elektronicznego dyrektorowi ko-
misji okr´gowej, nie póêniej ni˝ do dnia
10 stycznia roku szkolnego, w którym
jest przeprowadzany egzamin zawodo-
wy.”;

61) w § 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w § 108 ust. 3 i 5, przy-
st´pujà do etapu pisemnego egzaminu zawo-
dowego w szkole lub placówce wskazanej
przez dyrektora komisji okr´gowej.”;

62) § 110—113 otrzymujà brzmienie:

„§ 110. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor
komisji okr´gowej mo˝e powierzyç
szkolnemu zespo∏owi nadzorujàcemu,
o którym mowa w § 111 ust. 1, powo∏a-
nemu w danej szkole lub placówce nad-
zorowanie etapu pisemnego egzaminu
zawodowego tak˝e dla absolwentów in-
nej szko∏y lub szkó∏, informujàc o tym
dyrektorów zainteresowanych szkó∏ na
co najmniej 2 miesiàce przed terminem
egzaminu zawodowego.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor
komisji okr´gowej mo˝e podjàç decyzj´
o przeprowadzeniu etapu pisemnego
egzaminu zawodowego dla absolwen-
tów danej szko∏y lub szkó∏ na terenie in-
nej szko∏y lub placówki lub w innym
miejscu nieb´dàcym siedzibà szko∏y.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
przewodniczàcym szkolnego zespo∏u
nadzorujàcego, o którym mowa w § 111
ust. 1, jest odpowiednio dyrektor szko∏y
lub placówki, na terenie której jest prze-
prowadzany etap pisemny egzaminu za-
wodowego, lub osoba wskazana przez
dyrektora komisji okr´gowej.

§ 111. 1. Za organizacj´ i przebieg etapu pisem-
nego egzaminu zawodowego w danej
szkole lub placówce odpowiada prze-
wodniczàcy szkolnego zespo∏u nadzoru-
jàcego, którym jest dyrektor szko∏y lub
placówki, z zastrze˝eniem § 110 ust. 3. 
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2. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego, nie póêniej ni˝ na miesiàc
przed terminem egzaminu zawodowe-
go, powo∏uje cz∏onków szkolnego ze-
spo∏u nadzorujàcego oraz mo˝e powo-
∏aç zast´pc´ przewodniczàcego szkolne-
go zespo∏u nadzorujàcego.

3. Je˝eli przewodniczàcy szkolnego zespo-
∏u nadzorujàcego i jego zast´pca, z po-
wodu choroby lub innych wa˝nych przy-
czyn, nie mogà wziàç udzia∏u w etapie
pisemnym egzaminu zawodowego, dy-
rektor komisji okr´gowej powo∏uje w za-
st´pstwie innego nauczyciela zatrudnio-
nego w danej szkole lub placówce.

4. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego i jego zast´pca powinni od-
byç szkolenie w zakresie organizacji eg-
zaminu zawodowego, organizowane
przez komisj´ okr´gowà.

§ 112. 1. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego lub upowa˝niony przez nie-
go cz∏onek szkolnego zespo∏u nadzoru-
jàcego odbiera przesy∏k´ zawierajàcà
pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi
i kartami odpowiedzi dla etapu pisem-
nego egzaminu zawodowego i spraw-
dza, czy nie zosta∏a ona naruszona, a na-
st´pnie sprawdza, czy zawiera ona
wszystkie materia∏y niezb´dne do prze-
prowadzenia etapu pisemnego egzami-
nu zawodowego. Przewodniczàcy szkol-
nego zespo∏u nadzorujàcego lub upo-
wa˝niony przez niego cz∏onek szkolnego
zespo∏u nadzorujàcego przechowuje
i zabezpiecza wszystkie materia∏y nie-
zb´dne do przeprowadzenia etapu pi-
semnego egzaminu zawodowego.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e przesy∏ka,
o której mowa w ust. 1, zosta∏a naruszo-
na lub nie zawiera wszystkich materia-
∏ów niezb´dnych do przeprowadzenia
etapu pisemnego egzaminu zawodowe-
go, przewodniczàcy szkolnego zespo∏u
nadzorujàcego lub upowa˝niony przez
niego cz∏onek szkolnego zespo∏u nadzo-
rujàcego niezw∏ocznie powiadamia
o tym dyrektora komisji okr´gowej.

§ 113. 1. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego powo∏uje, spoÊród cz∏onków
szkolnego zespo∏u nadzorujàcego, ze-
spo∏y nadzorujàce przebieg etapu pi-
semnego egzaminu zawodowego w po-
szczególnych salach egzaminacyjnych
oraz wyznacza przewodniczàcych tych
zespo∏ów, nie póêniej ni˝ na miesiàc
przed terminem egzaminu zawodowego.

2. Przewodniczàcy zespo∏u nadzorujàcego
kieruje pracà tego zespo∏u, a w szcze-
gólnoÊci odpowiada za prawid∏owy
przebieg etapu pisemnego egzaminu

zawodowego w danej sali egzaminacyj-
nej.

3. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego wcho-
dzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym
˝e co najmniej jeden nauczyciel jest za-
trudniony w innej szkole lub placówce. 

4. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej
jest wi´cej ni˝ 30 zdajàcych, liczb´
cz∏onków zespo∏u nadzorujàcego zwi´k-
sza si´ o jednà osob´ na ka˝dych kolej-
nych 20 zdajàcych.

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole
lub placówce zostaje powo∏any w sk∏ad
zespo∏u nadzorujàcego w porozumieniu
z dyrektorem szko∏y lub placówki, w któ-
rej jest zatrudniony.

6. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego nie mo-
gà wchodziç nauczyciele zaj´ç edukacyj-
nych obj´tych egzaminem zawodowym
oraz wychowawcy zdajàcych.”;

63) w § 114:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Przed rozpocz´ciem etapu pisemnego egza-
minu zawodowego przewodniczàcy szkol-
nego zespo∏u nadzorujàcego sprawdza, czy
pakiety zawierajàce arkusze egzaminacyjne
i karty odpowiedzi oraz inne materia∏y nie-
zb´dne do przeprowadzenia etapu pisemne-
go egzaminu zawodowego nie zosta∏y naru-
szone.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e pakiety wy-
mienione w ust. 1 zosta∏y naruszone, prze-
wodniczàcy szkolnego zespo∏u nadzorujàce-
go zawiesza etap pisemny egzaminu zawo-
dowego i powiadamia o tym dyrektora ko-
misji okr´gowej.

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e pakiety wy-
mienione w ust. 1 nie zosta∏y naruszone,
przewodniczàcy szkolnego zespo∏u nadzo-
rujàcego otwiera je w obecnoÊci przewodni-
czàcych zespo∏ów nadzorujàcych oraz
przedstawicieli zdajàcych, a nast´pnie prze-
kazuje przewodniczàcym zespo∏ów nadzo-
rujàcych arkusze egzaminacyjne i karty od-
powiedzi w liczbie odpowiadajàcej liczbie
zdajàcych w poszczególnych salach egzami-
nacyjnych.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Informacj´ o wymianie arkusza egzamina-
cyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczà-
cy zespo∏u nadzorujàcego zamieszcza
w protokole, o którym mowa w § 130 ust. 1.
Protokó∏ czytelnie podpisuje zdajàcy, który
zg∏osi∏ braki w arkuszu egzaminacyjnym lub
karcie odpowiedzi.

7. Na karcie odpowiedzi zdajàcy wpisuje dat´
urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i ozna-
czenie wersji arkusza egzaminacyjnego oraz
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wpisuje i koduje numer ewidencyjny PESEL.
Zdajàcy nie podpisuje karty odpowiedzi.”;

64) w § 115 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przepro-
wadzany etap pisemny egzaminu zawodowe-
go, nie mo˝na wnosiç ˝adnych urzàdzeƒ tele-
komunikacyjnych ani korzystaç z nich w tej sa-
li.”;

65) w § 116:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla zdajàcych, o których mowa w § 105
ust. 1, czas trwania etapu pisemnego egza-
minu zawodowego mo˝e byç przed∏u˝ony,
nie wi´cej jednak ni˝ o 30 minut.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W czasie trwania etapu pisemnego egzami-
nu zawodowego w sali egzaminacyjnej mo-
gà przebywaç wy∏àcznie zdajàcy, przewod-
niczàcy szkolnego zespo∏u nadzorujàcego,
osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u nadzoru-
jàcego oraz osoby, o których mowa
w § 131.”;

66) § 117 otrzymuje brzmienie:

„§ 117. 1. Po zakoƒczeniu etapu pisemnego egza-
minu zawodowego osoby wchodzàce
w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego zbierajà
od zdajàcych wype∏nione karty odpo-
wiedzi i sprawdzajà, w obecnoÊci tych
zdajàcych, poprawnoÊç wpisania na
karcie odpowiedzi daty urodzenia, sym-
bolu cyfrowego zawodu i oznaczenia
wersji arkusza egzaminacyjnego oraz
poprawnoÊç wpisania i zakodowania
numeru ewidencyjnego PESEL. 

2. Przewodniczàcy zespo∏u nadzorujàcego
lub wskazany przez niego cz∏onek ze-
spo∏u nadzorujàcego pakuje wype∏nio-
ne karty odpowiedzi do zwrotnych ko-
pert i zakleja je w obecnoÊci osób wcho-
dzàcych w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego
oraz przedstawiciela zdajàcych, a na-
st´pnie przekazuje je niezw∏ocznie prze-
wodniczàcemu szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego.

3. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u nad-
zorujàcego przechowuje i zabezpiecza ko-
perty z wype∏nionymi kartami odpowie-
dzi, a nast´pnie przekazuje je niezw∏ocz-
nie dyrektorowi komisji okr´gowej.”;

67) uchyla si´ § 118;

68) w § 120:

a) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnia warunki techniczne, w tym wy-
posa˝enie stanowisk egzaminacyjnych,

zgodnie ze standardami wymagaƒ b´dà-
cymi podstawà przeprowadzania egza-
minu potwierdzajàcego kwalifikacje za-
wodowe okreÊlonymi w odr´bnych prze-
pisach;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnia absolwentom, o których mowa
w § 105 ust. 1, przystàpienie do egzami-
nu zawodowego w warunkach i formie
dostosowanych do ich indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyj-
nych;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Udzielenie upowa˝nienia szkole, placówce
lub pracodawcy do zorganizowania etapu
praktycznego egzaminu zawodowego w za-
wodach podstawowych dla ˝eglugi mor-
skiej, ˝eglugi Êródlàdowej, w zawodach lot-
niczych, a tak˝e w zawodzie technik po˝ar-
nictwa — w przypadku szko∏y innej ni˝ szko-
∏a, o której mowa w ust. 2, mo˝e nastàpiç po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 3, przez odpowiednio mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
morskiej, ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych. Wniosek do zaopinio-
wania przekazuje komisja okr´gowa.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 7,
dyrektor komisji okr´gowej, na wniosek
upowa˝nionej szko∏y, placówki lub upowa˝-
nionego pracodawcy, z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ na 6 miesi´cy przed up∏ywem okresu, na
jaki udzielono upowa˝nienia, albo za zgodà
upowa˝nionej szko∏y, placówki lub upowa˝-
nionego pracodawcy, mo˝e przed∏u˝aç upo-
wa˝nienie na kolejne okresy nie d∏u˝sze ni˝
3 lata. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

69) po § 120 dodaje si´ § 120a—120i w brzmieniu:

„§ 120a. 1. Za organizacj´ i przebieg etapu prak-
tycznego egzaminu zawodowego
w upowa˝nionej szkole, placówce lub
u upowa˝nionego pracodawcy, zwa-
nych dalej „oÊrodkiem egzaminacyj-
nym”, odpowiada dyrektor szko∏y, pla-
cówki lub pracodawca albo wskazany
przez niego i upowa˝niony przez komi-
sj´ okr´gowà pracownik, zwany dalej
„kierownikiem oÊrodka egzaminacyj-
nego”.

2. Kierownik oÊrodka egzaminacyjnego
mo˝e powo∏aç zast´pc´ dyrektora
oÊrodka egzaminacyjnego, spoÊród
nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole lub placówce, a w przypadku
pracodawcy — spoÊród zatrudnionych
u niego pracowników.
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3. Je˝eli kierownik oÊrodka egzaminacyj-
nego i jego zast´pca, z powodu choro-
by lub innych wa˝nych przyczyn, nie
mogà wziàç udzia∏u w etapie praktycz-
nym egzaminu zawodowego, dyrektor
komisji okr´gowej powo∏uje w zast´p-
stwie innego nauczyciela zatrudnione-
go w danej szkole lub placówce,
a w przypadku pracodawcy — innego
zatrudnionego u niego pracownika.

4. Kierownik oÊrodka egzaminacyjnego
i jego zast´pca oraz przewodniczàcy
zespo∏u egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 120c ust. 1, i przewodniczà-
cy zespo∏u nadzorujàcego etap prak-
tyczny, o którym mowa w § 120c ust. 2,
powinni odbyç szkolenie w zakresie or-
ganizacji egzaminu zawodowego, or-
ganizowane przez komisj´ okr´gowà.

§ 120b. 1. Kierownik oÊrodka egzaminacyjnego
w szczególnoÊci:

1) nadzoruje przygotowanie sal egza-
minacyjnych, w tym przygotowanie
wyposa˝enia stanowisk egzamina-
cyjnych i materia∏ów niezb´dnych
do wykonania zadaƒ egzaminacyj-
nych;

2) zapewnia dostosowanie do wymo-
gów bezpieczeƒstwa i higieny pracy
stanowisk egzaminacyjnych, w tym
niezb´dnych maszyn i urzàdzeƒ;

3) sprawdza przygotowanie stanowisk
egzaminacyjnych w dniu poprzedza-
jàcym dzieƒ rozpocz´cia etapu prak-
tycznego egzaminu zawodowego;

4) zapewnia obecnoÊç w oÊrodku egza-
minacyjnym osób nadzorujàcych
prawid∏owà prac´ maszyn i urzà-
dzeƒ wykorzystywanych w czasie
etapu praktycznego egzaminu zawo-
dowego; osoby te nie wchodzà
w sk∏ad odpowiednio zespo∏u egza-
minacyjnego lub zespo∏u nadzorujà-
cego etap praktyczny, o których mo-
wa w § 120c ust. 1 i 2.

2. Kierownik oÊrodka egzaminacyjnego
lub upowa˝niona przez niego osoba
odbiera przesy∏k´ zawierajàcà pakiety
dla etapu praktycznego egzaminu za-
wodowego i sprawdza, czy nie zosta∏a
ona naruszona, a nast´pnie sprawdza,
czy zawiera ona wszystkie materia∏y
niezb´dne do przeprowadzenia etapu
praktycznego egzaminu zawodowego.
Kierownik oÊrodka egzaminacyjnego
lub upowa˝niona przez niego osoba
przechowuje i zabezpiecza wszystkie
materia∏y niezb´dne do przeprowadze-
nia etapu praktycznego egzaminu za-
wodowego.

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e przesy∏-
ka, o której mowa w ust. 2, zosta∏a na-
ruszona lub nie zawiera wszystkich
materia∏ów niezb´dnych do przepro-
wadzenia etapu praktycznego egzami-
nu zawodowego, kierownik oÊrodka
egzaminacyjnego lub upowa˝niona
przez niego osoba niezw∏ocznie powia-
damia o tym dyrektora komisji okr´go-
wej.

§ 120c. 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go dla absolwentów zasadniczych
szkó∏ zawodowych i szkó∏ policealnych
kszta∏càcych w tych samych zawo-
dach, w których kszta∏cà zasadnicze
szko∏y zawodowe, przeprowadzajà ze-
spo∏y egzaminacyjne, powo∏ane przez
dyrektora komisji okr´gowej. Dyrektor
komisji okr´gowej wyznacza przewod-
niczàcych tych zespo∏ów.

2. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go dla absolwentów techników, techni-
ków uzupe∏niajàcych i szkó∏ policeal-
nych prowadzàcych kszta∏cenie w zawo-
dach innych ni˝ wymienione w ust. 1,
przeprowadzajà zespo∏y nadzorujàce
etap praktyczny, powo∏ane przez dy-
rektora komisji okr´gowej. Dyrektor
komisji okr´gowej wyznacza przewod-
niczàcych tych zespo∏ów.

3. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego
wchodzi co najmniej trzech egzamina-
torów wpisanych do ewidencji egzami-
natorów w zakresie przeprowadzania
egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje
zawodowe, o której mowa w art. 9c
ust. 2 pkt 7 ustawy.

4. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego etap
praktyczny wchodzi:

1) egzaminator wpisany do ewidencji
egzaminatorów w zakresie przepro-
wadzania egzaminu potwierdzajàce-
go kwalifikacje zawodowe, o której
mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy
— jako przewodniczàcy; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli przed-
miotów zawodowych — jako cz∏on-
kowie.

5. Cz∏onkiem zespo∏u nadzorujàcego etap
praktyczny mo˝e byç tak˝e instruktor
praktycznej nauki zawodu posiadajàcy
przygotowanie z zakresu danego za-
wodu lub zawodu wchodzàcego w za-
kres tego zawodu.

6. W przypadku gdy w sali egzaminacyj-
nej jest wi´cej ni˝ 20 zdajàcych,
w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego etap
praktyczny powo∏uje si´ dodatkowo
jednego egzaminatora wpisanego do
ewidencji egzaminatorów w zakresie

Dziennik Ustaw Nr 218 — 14608 — Poz. 1840



przeprowadzania egzaminu potwierdza-
jàcego kwalifikacje zawodowe, o której
mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, na
ka˝dych kolejnych 10 zdajàcych.

7. W sk∏ad zespo∏ów, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie mogà wchodziç na-
uczyciele i instruktorzy praktycznej na-
uki zawodu, którzy uczyli zdajàcych. 

8. Przewodniczàcy zespo∏ów, o których
mowa w ust. 1 i 2, kierujà pracà po-
szczególnych zespo∏ów, a w szczegól-
noÊci odpowiadajà za prawid∏owy
przebieg etapu praktycznego egzami-
nu zawodowego oraz bezpieczeƒstwo
i higien´ pracy podczas wykonywania
zadaƒ egzaminacyjnych przez zdajà-
cych w danej sali egzaminacyjnej.

9. Je˝eli przewodniczàcy lub cz∏onek ze-
spo∏u egzaminacyjnego lub zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny, z po-
wodu choroby lub innych wa˝nych
przyczyn, nie mo˝e wziàç udzia∏u
w etapie praktycznym egzaminu zawo-
dowego, dyrektor komisji okr´gowej
powo∏uje w zast´pstwie odpowiednio
innego egzaminatora wpisanego do
ewidencji egzaminatorów w zakresie
przeprowadzania egzaminu potwier-
dzajàcego kwalifikacje zawodowe,
o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7
ustawy, nauczyciela lub instruktora
praktycznej nauki zawodu, zatrudnio-
nego w danej lub innej szkole lub pla-
cówce albo u danego lub innego pra-
codawcy.

§ 120d. 1. Przed rozpocz´ciem etapu praktyczne-
go egzaminu zawodowego kierownik
oÊrodka egzaminacyjnego sprawdza,
czy pakiety zawierajàce arkusze egza-
minacyjne, arkusze obserwacji, karty
obserwacji oraz inne materia∏y nie-
zb´dne do przeprowadzenia etapu
praktycznego egzaminu zawodowego
nie zosta∏y naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e pakiety
wymienione w ust. 1 zosta∏y naruszo-
ne, kierownik oÊrodka egzaminacyjne-
go zawiesza etap praktyczny egzaminu
zawodowego i powiadamia o tym dy-
rektora komisji okr´gowej.

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e pakiety
wymienione w ust. 1 nie zosta∏y naru-
szone, kierownik oÊrodka egzamina-
cyjnego otwiera je w obecnoÊci odpo-
wiednio przewodniczàcych zespo∏ów
egzaminacyjnych lub przewodniczà-
cych zespo∏ów nadzorujàcych etap
praktyczny oraz zdajàcych, a nast´pnie
przekazuje przewodniczàcym tych ze-
spo∏ów odpowiednio arkusze egzami-

nacyjne, arkusze obserwacji i karty ob-
serwacji lub arkusze egzaminacyjne
oraz inne materia∏y niezb´dne do prze-
prowadzenia etapu praktycznego egza-
minu zawodowego, w liczbie odpowia-
dajàcej liczbie zdajàcych.

4. Cz∏onkowie zespo∏u egzaminacyjnego
i zespo∏u nadzorujàcego etap praktycz-
ny rozdajà arkusze egzaminacyjne zda-
jàcym, polecajàc sprawdzenie, czy ar-
kusz egzaminacyjny jest kompletny.

5. Zdajàcy zg∏asza przewodniczàcemu
odpowiednio zespo∏u egzaminacyjne-
go lub zespo∏u nadzorujàcego etap
praktyczny braki w arkuszu egzamina-
cyjnym i otrzymuje nowy arkusz egza-
minacyjny.

6. Informacj´ o wymianie arkusza egza-
minacyjnego przewodniczàcy odpo-
wiednio zespo∏u egzaminacyjnego lub
zespo∏u nadzorujàcego etap praktycz-
ny zamieszcza w protokole, o którym
mowa w § 130 ust. 2. Protokó∏ czytel-
nie podpisuje zdajàcy, który zg∏osi∏
braki w arkuszu egzaminacyjnym. 

7. Na arkuszu egzaminacyjnym zdajàcy
wpisuje dat´ urodzenia oraz wpisuje
i koduje numer ewidencyjny PESEL.
Zdajàcy nie podpisuje arkusza egzami-
nacyjnego.

§ 120e. 1. W czasie trwania etapu praktycznego
egzaminu zawodowego ka˝dy zdajàcy
pracuje na osobnym stanowisku egza-
minacyjnym. Stanowiska egzaminacyj-
ne powinny byç tak przygotowane, aby
zapewniona by∏a samodzielnoÊç pracy
zdajàcych.

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest
przeprowadzany etap praktyczny egza-
minu zawodowego, nie mo˝na wnosiç
˝adnych urzàdzeƒ telekomunikacyj-
nych ani korzystaç z nich w tej sali.

§ 120f. 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go rozpoczyna si´ z chwilà zapisania
w widocznym miejscu przez przewod-
niczàcego odpowiednio zespo∏u egza-
minacyjnego lub zespo∏u nadzorujàce-
go etap praktyczny czasu rozpocz´cia
i zakoƒczenia pracy. 

2. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go dla zdajàcych, o których mowa
w § 120c ust. 1, polega na wykonaniu
zadania egzaminacyjnego zawartego
w arkuszu egzaminacyjnym, na stano-
wisku egzaminacyjnym wyposa˝onym
zgodnie ze standardami wymagaƒ b´-
dàcymi podstawà przeprowadzania eg-
zaminu potwierdzajàcego kwalifikacje
zawodowe w danym zawodzie.
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3. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go dla zdajàcych, o których mowa
w § 120c ust. 2, polega na wykonaniu
zadania egzaminacyjnego zawartego
w arkuszu egzaminacyjnym i — w za-
le˝noÊci od zawodu, którego dotyczy
egzamin — obejmuje: 

1) opracowanie projektu realizacji okre-
Êlonych prac albo

2) opracowanie projektu realizacji okre-
Êlonych prac i wykonanie okreÊlonej
pracy lub prac na stanowisku egza-
minacyjnym wyposa˝onym zgodnie
ze standardami wymagaƒ b´dàcymi
podstawà przeprowadzania egzami-
nu potwierdzajàcego kwalifikacje za-
wodowe w danym zawodzie,

zwanych dalej „pracà egzaminacyjnà”.

4. Na zapoznanie si´ z treÊcià zadania eg-
zaminacyjnego oraz przygotowanie si´
do jego wykonania zdajàcy, o którym
mowa w ust. 2, oraz zdajàcy, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2, ma oko∏o 20 mi-
nut, których nie wlicza si´ do czasu
trwania etapu praktycznego egzaminu
zawodowego.

5. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go trwa nie krócej ni˝ 180 minut i nie
d∏u˝ej ni˝ 240 minut, z zastrze˝eniem
ust. 7.

6. Czas trwania etapu praktycznego egza-
minu zawodowego w danym zawodzie
okreÊla informator dla danego zawodu.

7. Czas trwania etapu praktycznego egza-
minu zawodowego dla absolwentów,
o których mowa w § 105 ust. 1, mo˝e
byç przed∏u˝ony przez odpowiednio
przewodniczàcego zespo∏u egzamina-
cyjnego lub przewodniczàcego zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny, nie
wi´cej jednak ni˝ o 30 minut.

§ 120g. 1. Wykonanie zadania egzaminacyjnego
przez zdajàcego, o którym mowa
w § 120c ust. 1, obserwuje i ocenia pod-
czas egzaminu zespó∏ egzaminacyjny,
stosujàc kryteria oceniania wykonania
zadaƒ egzaminacyjnych, opracowane
przez Komisj´ Centralnà dla egzaminu
potwierdzajàcego kwalifikacje zawodo-
we w danym zawodzie. Zespó∏ egzami-
nacyjny wype∏nia arkusze obserwacji
i kart´ obserwacji, wpisujàc liczb´ punk-
tów uzyskanych przez zdajàcego za wy-
konanie zadania egzaminacyjnego.

2. Wykonanie pracy egzaminacyjnej
przez zdajàcego, o którym mowa
w § 120c ust. 2, obserwuje zespó∏ nad-
zorujàcy etap praktyczny, a wykonanie
okreÊlonej pracy lub prac, o których
mowa w § 120f ust. 3 pkt 2, obserwuje

i potwierdza przewodniczàcy zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny, a w przy-
padku, o którym mowa w § 120c ust. 6
— tak˝e dodatkowo powo∏any egzami-
nator. 

§ 120h. 1. Po zakoƒczeniu etapu praktycznego
egzaminu zawodowego przeprowa-
dzanego dla zdajàcych, o których mo-
wa w § 120c ust. 1, cz∏onkowie zespo∏u
egzaminacyjnego zbierajà od zdajà-
cych arkusze egzaminacyjne i przeka-
zujà je przewodniczàcemu zespo∏u eg-
zaminacyjnego. Przewodniczàcy ze-
spo∏u egzaminacyjnego przekazuje ar-
kusze egzaminacyjne oraz arkusze ob-
serwacji i karty obserwacji kierowniko-
wi oÊrodka egzaminacyjnego, który
pakuje je do zwrotnych kopert i zakleja,
a nast´pnie przekazuje je dyrektorowi
komisji okr´gowej.

2. Po zakoƒczeniu etapu praktycznego
egzaminu zawodowego przeprowa-
dzanego dla zdajàcych, o których mo-
wa w § 120c ust. 2, cz∏onkowie zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny zbiera-
jà od zdajàcych arkusze egzaminacyjne
i prace egzaminacyjne oraz sprawdza-
jà, w obecnoÊci tych zdajàcych, po-
prawnoÊç wpisania daty urodzenia
oraz poprawnoÊç wpisania i zakodo-
wania numeru ewidencyjnego PESEL.
Przewodniczàcy zespo∏u nadzorujàce-
go etap praktyczny lub wskazany przez
niego cz∏onek tego zespo∏u pakuje ar-
kusze egzaminacyjne i prace egzami-
nacyjne do zwrotnych kopert i zakleja
je w obecnoÊci osób wchodzàcych
w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego oraz
przedstawiciela zdajàcych, a nast´pnie
przekazuje je kierownikowi oÊrodka
egzaminacyjnego. Kierownik oÊrodka
egzaminacyjnego przechowuje i zabez-
piecza koperty zawierajàce arkusze eg-
zaminacyjne i prace egzaminacyjne,
a nast´pnie przekazuje je dyrektorowi
komisji okr´gowej.

§ 120i. 1. Prace egzaminacyjne wykonane przez
zdajàcych, o których mowa w § 120c
ust. 2, sprawdzajà i oceniajà egzamina-
torzy wpisani do ewidencji egzaminato-
rów w zakresie przeprowadzania egza-
minu potwierdzajàcego kwalifikacje za-
wodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2
pkt 7 ustawy, powo∏ani przez dyrektora
komisji okr´gowej, stosujàc kryteria
oceniania wykonania zadaƒ egzamina-
cyjnych, opracowane przez Komisj´
Centralnà dla egzaminu potwierdzajàce-
go kwalifikacje zawodowe w danym za-
wodzie. Egzaminatorzy wype∏niajà karty
oceny, wpisujàc liczb´ punktów uzyska-
nych przez zdajàcego za wykonanie za-
dania egzaminacyjnego. 
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2. Egzaminatorzy, o których mowa
w ust. 1, sprawdzajàcy i oceniajàcy pra-
ce egzaminacyjne z zakresu danego za-
wodu tworzà zespó∏ egzaminatorów.
W sk∏ad zespo∏u egzaminatorów wcho-
dzi nie wi´cej ni˝ 10 egzaminatorów,
spoÊród których dyrektor komisji okr´-
gowej wyznacza przewodniczàcego ze-
spo∏u.”;

70) uchyla si´ § 121—124;
71) § 125 otrzymuje brzmienie:

„§ 125. Wynik etapu praktycznego egzaminu za-
wodowego zdajàcego ustala komisja okr´-
gowa po elektronicznym odczytaniu wy-
pe∏nionej odpowiednio karty obserwacji
albo karty oceny na podstawie liczby
punktów uzyskanych przez zdajàcego.”;

72) w § 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja okr´gowa sporzàdza list´ osób, które

przystàpi∏y do etapu pisemnego egzaminu za-
wodowego w danej szkole lub placówce, za-
wierajàcà uzyskane przez te osoby wyniki
z obu etapów egzaminu zawodowego, i prze-
kazuje jà przewodniczàcemu szkolnego zespo-
∏u nadzorujàcego w celu og∏oszenia.”;

73) po § 126 dodaje si´ § 126a w brzmieniu:
„§ 126a. 1. W przypadku stwierdzenia niesamo-

dzielnego rozwiàzywania zadaƒ egza-
minacyjnych przez zdajàcego lub je˝eli
zdajàcy zak∏óca prawid∏owy przebieg
etapu pisemnego lub etapu praktycz-
nego egzaminu zawodowego w spo-
sób utrudniajàcy prac´ pozosta∏ym
zdajàcym, przewodniczàcy odpowied-
nio szkolnego zespo∏u nadzorujàcego,
zespo∏u egzaminacyjnego lub zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny przery-
wa egzamin tego zdajàcego i uniewa˝-
nia odpowiedni etap egzaminu zawo-
dowego tego zdajàcego. Informacj´
o przerwaniu egzaminu i uniewa˝nie-
niu etapu pisemnego lub etapu prak-
tycznego egzaminu zawodowego za-
mieszcza si´ w protoko∏ach, o których
mowa w § 130 ust. 3. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas
sprawdzania pracy egzaminacyjnej
niesamodzielnego wykonania tej pracy
przez zdajàcego, dyrektor komisji okr´-
gowej, w porozumieniu z dyrektorem
Komisji Centralnej, uniewa˝nia etap
praktyczny egzaminu zawodowego te-
go zdajàcego.”;

74) w § 127 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Komisja okr´gowa przekazuje dyplomy po-

twierdzajàce kwalifikacje zawodowe zdajàcych
przewodniczàcemu szkolnego zespo∏u nadzo-
rujàcego w szkole lub placówce, w której oso-
by te przystàpi∏y do etapu pisemnego egzami-
nu zawodowego lub upowa˝nionej przez niego
osobie. Przewodniczàcy szkolnego zespo∏u

nadzorujàcego przekazuje dyplomy potwier-
dzajàce kwalifikacje zawodowe zdajàcym.”;

75) w § 128 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które zamie-

rzajà przystàpiç do egzaminu zawodowego lub
odpowiedniego etapu tego egzaminu, deklara-
cj´ przystàpienia do egzaminu zawodowego,
o której mowa w § 108 ust. 1, sk∏adajà dyrekto-
rowi szko∏y, którà ukoƒczyli, a w przypadku li-
kwidacji lub przekszta∏cenia szko∏y — dyrekto-
rowi komisji okr´gowej.”;

76) § 129 otrzymuje brzmienie:
„§ 129. Na wniosek zdajàcego, odczytana elektro-

nicznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym
wynikiem etapu pisemnego egzaminu za-
wodowego oraz arkusze obserwacji i karta
obserwacji albo praca egzaminacyjna zda-
jàcego i karta oceny wraz z ustalonym wy-
nikiem etapu praktycznego egzaminu za-
wodowego sà udost´pniane zdajàcemu
do wglàdu w miejscu i czasie wskazanym
przez dyrektora komisji okr´gowej.”;

77) w § 130 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Protokó∏ etapu praktycznego egzaminu zawo-

dowego sporzàdza przewodniczàcy odpowied-
nio zespo∏u egzaminacyjnego albo zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny. Protokó∏ pod-
pisujà czytelnie wszystkie osoby wchodzàce
w sk∏ad danego zespo∏u.

3. Protokó∏ zbiorczy etapu pisemnego egzaminu
zawodowego oraz protokó∏ zbiorczy etapu
praktycznego egzaminu zawodowego sporzà-
dza i podpisuje odpowiednio przewodniczàcy
szkolnego zespo∏u nadzorujàcego albo kierow-
nik oÊrodka egzaminacyjnego.”;

78) w § 131:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) delegowani przedstawiciele Komisji Cen-
tralnej i komisji okr´gowych;”,

b) uchyla si´ ust. 2;
79) w § 134:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku niemo˝noÊci ustalenia wyni-

ków sprawdzianu, egzaminu gimnazjalne-
go, egzaminu maturalnego w cz´Êci pisem-
nej albo egzaminu zawodowego, z powodu
zagini´cia lub zniszczenia odpowiednio ar-
kuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi,
kart obserwacji, prac egzaminacyjnych lub
kart oceny, dyrektor komisji okr´gowej,
w porozumieniu z dyrektorem Komisji Cen-
tralnej, uniewa˝nia sprawdzian albo egza-
min danych uczniów (s∏uchaczy) albo absol-
wentów i zarzàdza ich ponowne przeprowa-
dzenie.”,

b) uchyla si´ ust. 5,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Termin ponownego sprawdzianu albo egza-
minu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dy-
rektor Komisji Centralnej.”;
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80) uchyla si´ § 141 i 142;
81) w § 145 uchyla si´ ust. 1;
82) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w § 17 do-

tychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz do-
daje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku likwidacji lub przekszta∏cenia

szko∏y absolwent, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e przystàpiç do egzaminu przed komisjà
egzaminacyjnà powo∏anà w szkole wskazanej
przez kuratora oÊwiaty.”.

§ 2. 1. Zdajàcy, którzy zamierzajà przystàpiç do eg-
zaminu maturalnego w sesji zimowej w roku szkol-
nym 2005/2006, mogà:
1) dokonaç zmian w deklaracji, o której mowa w § 59

ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1 niniej-
szego rozporzàdzenia, na dotychczasowych wa-
runkach, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) zg∏osiç zamiar przystàpienia do rozwiàzywania do-
datkowych zadaƒ egzaminacyjnych, o których mo-
wa w § 54 ust. 4 rozporzàdzenia wymienionego
w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, do dnia
25 listopada; informacja zawierajàca dane absol-
wentów, którzy zg∏osili zamiar przystàpienia do
rozwiàzywania dodatkowych zadaƒ egzaminacyj-
nych, jest przesy∏ana niezw∏ocznie dyrektorowi ko-
misji okr´gowej.

2. Zdajàcy, którzy zamierzajà przystàpiç do egzami-
nu maturalnego w sesji zimowej w roku szkolnym
2005/2006, mogà zrezygnowaç ze zdawania egzaminu
maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub egzami-
nu maturalnego w cz´Êci pisemnej z przedmiotu obo-
wiàzkowego na poziomie rozszerzonym, zg∏oszonych
w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporzàdze-
nia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia,
do dnia 30 listopada.

§ 3. Zdajàcy, który przystàpi∏ do egzaminu matu-
ralnego w sesji zimowej w roku szkolnym 2005/2006,
i zamierza ponownie przystàpiç do egzaminu matural-
nego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006,
sk∏ada deklaracj´, o której mowa w § 59 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzà-
dzenia, nie póêniej ni˝ do dnia 15 marca 2006 r. Infor-
macja obejmujàca dane zawarte w deklaracji jest nie-
zw∏ocznie przesy∏ana dyrektorowi komisji okr´gowej.

§ 4. Zdajàcy, którzy zamierzajà przystàpiç do egza-
minu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym
2005/2006, mogà:
1) zg∏osiç zamiar przystàpienia do rozwiàzywania do-

datkowych zadaƒ egzaminacyjnych, o których mo-
wa w § 54 ust. 4 rozporzàdzenia wymienionego
w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, do dnia
25 listopada; informacja zawierajàca dane absol-
wentów, którzy zg∏osili zamiar przystàpienia do
rozwiàzywania dodatkowych zadaƒ egzaminacyj-
nych, jest przesy∏ana niezw∏ocznie dyrektorowi ko-
misji okr´gowej;

2) zrezygnowaç ze zdawania egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego lub egzaminu matural-
nego w cz´Êci pisemnej z przedmiotu obowiàzko-
wego na poziomie rozszerzonym, zg∏oszonych

w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporzà-
dzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzà-
dzenia, do dnia 31 grudnia.

§ 5. Osoby, które w sesji wiosennej w roku szkol-
nym 2001/2002:
1) nie zda∏y egzaminu maturalnego z okreÊlonego

przedmiotu lub przedmiotów albo przerwa∏y egza-
min maturalny,

2) zda∏y egzamin maturalny i chcà podwy˝szyç wynik te-
go egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów
lub chcà zdawaç dodatkowe przedmioty wybrane,

mogà ponownie przystàpiç do egzaminu maturalne-
go na warunkach i w sposób obowiàzujàcy w sesji
wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 — do sesji
wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 w∏àcznie.

§ 6. Do roku szkolnego 2006/2007 w∏àcznie egza-
min maturalny z przedmiotów dodatkowych w cz´Êci
pisemnej zamiast przedmiotu j´zyk grupy etnicznej
obejmuje przedmiot j´zyk mniejszoÊci etnicznej lub j´-
zyk regionalny — j´zyk kaszubski.

§ 7. 1. Do roku szkolnego 2006/2007 w∏àcznie egza-
min maturalny w cz´Êci pisemnej z historii, wiedzy
o spo∏eczeƒstwie, historii muzyki, historii sztuki i wie-
dzy o taƒcu, jako przedmiotów obowiàzkowych, mo˝e
byç zdawany na poziomie podstawowym lub na po-
ziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, a ja-
ko przedmiotów dodatkowych — jest zdawany na po-
ziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa
120 minut i polega na rozwiàzaniu testu obejmujàce-
go zakres wymagaƒ, o których mowa w § 50 ust. 1, dla
poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 mi-
nut i polega na sprawdzeniu umiej´tnoÊci pracy z ma-
teria∏em êród∏owym, interpretowania oraz syntetyzo-
wania, a tak˝e umiej´tnoÊci formu∏owania wypowiedzi
pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmujà zakres
wymagaƒ, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu
rozszerzonego.

§ 8. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z j´zy-
ka greckiego i kultury antycznej, jako przedmiotu dodat-
kowego, przeprowadzany do roku szkolnego 2006/2007
w∏àcznie, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin trwa 240 minut i sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci:
1) cz´Êç pierwsza trwa 90 minut i polega na napisa-

niu w j´zyku polskim krótkiej wypowiedzi na okre-
Êlony temat, z wykorzystaniem materia∏u teksto-
wego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu eg-
zaminacyjnym;

2) cz´Êç druga trwa 150 minut i polega na rozwiàza-
niu testu leksykalno-gramatycznego i testu na zro-
zumienie tekstu oraz na przet∏umaczeniu tekstu
oryginalnego na j´zyk polski.

3. W czasie trwania egzaminu zdajàcy mo˝e korzy-
staç ze s∏ownika grecko-polskiego.

4. Wyniki uzyskane w cz´Êci pierwszej i cz´Êci dru-
giej egzaminu odnotowuje si´ na Êwiadectwie dojrza-
∏oÊci ∏àcznie.
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§ 9. 1. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007
w∏àcznie przystàpi∏y do egzaminu maturalnego z j´zy-
ka greckiego i kultury antycznej, mogà ponownie przy-
stàpiç do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu
w celu podwy˝szenia wyniku egzaminu, przez okres
5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

2. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007
w∏àcznie przystàpi∏y do egzaminu maturalnego z j´zy-
ka greckiego i kultury antycznej i przerwa∏y ten egza-
min, mogà ponownie przystàpiç do egzaminu matu-
ralnego z tego przedmiotu, w tym w celu podwy˝sze-
nia wyniku egzaminu, przez okres 5 lat od daty pierw-
szego egzaminu maturalnego.

§ 10. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007
w∏àcznie nie zda∏y egzaminu maturalnego w cz´Êci pi-
semnej z przedmiotów: historia muzyki, historia sztu-
ki, wiedza o spo∏eczeƒstwie lub wiedza o taƒcu, jako
przedmiotów obowiàzkowych, albo przerwa∏y egza-
min maturalny z tych przedmiotów, mogà ponownie
przystàpiç do egzaminu maturalnego z danego przed-
miotu, jako przedmiotu obowiàzkowego, przez okres
5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

§ 11. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007
w∏àcznie nie zda∏y egzaminu maturalnego z przedmio-
tów: j´zyk portugalski, j´zyk s∏owacki lub j´zyk szwedz-
ki, przerwa∏y egzamin maturalny z tych przedmiotów
albo chcà podwy˝szyç wynik egzaminu maturalnego
z tych przedmiotów, mogà ponownie przystàpiç do eg-
zaminu maturalnego z danego przedmiotu przez okres
5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. 

§ 12. Zdajàcy mo˝e przystàpiç do cz´Êci ustnej eg-
zaminu maturalnego z danego przedmiotu w celu
podwy˝szenia wyniku egzaminu z tego przedmiotu
poczàwszy od roku szkolnego 2006/2007. 

§ 13. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z filo-
zofii, jako przedmiotu dodatkowego, mo˝na zdawaç
poczàwszy od roku szkolnego 2008/2009.

§ 14. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych,
o którym mowa w § 105a ust. 4 rozporzàdzenia wymie-
nionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, dla egzami-

nu zawodowego przeprowadzanego w roku szkolnym
2006/2007, dyrektor Komisji Centralnej podaje do pu-
blicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Komisji
Centralnej, nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2006 r.

§ 15. Przepis § 64 ust. 3 pkt 2 rozporzàdzenia 
wymienionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
stosuje si´ poczàwszy od sesji wiosennej w roku
szkolnym 2005/2006.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) § 54 ust. 2 i § 56 ust. 1 i 1a rozporzàdzenia wymienio-

nego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 marca 2006 r.;

2) § 105 ust. 6, § 106 ust. 2, § 108, § 109 ust. 3, 
§ 110—113, § 114 ust. 1—3 oraz 6 i 7, § 116 ust. 5,
§ 117, § 120 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 i 8, § 120a—120i,
§ 125, § 126 ust. 4, § 126a, § 127 ust. 1 i 2, § 128
ust. 2, § 129, § 130 ust. 2 i 3 oraz § 134 ust. 4 roz-
porzàdzenia wymienionego w § 1 niniejszego roz-
porzàdzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2006 r.;

3) § 1 pkt 67 i 70, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2006 r.;

4) § 55 ust. 3, § 57 ust. 1, § 97a ust. 1, § 105a oraz
§ 106 ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1
niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporzàdzeniem, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.;

5) § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, ust. 3 pkt 2 i ust. 4, § 52
ust. 1, § 85a oraz § 89a rozporzàdzenia wymienio-
nego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2007 r.;

6) § 1 pkt 80, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2007 r.

Minister Edukacji Narodowej: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 27 paêdziernika 2005 r.

w sprawie stawek oraz szczegó∏owych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych
do podr´czników szkolnych i akademickich

Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 15, poz. 148, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie oraz szkolnictwo wy˝sze,

na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168, poz. 1404).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.


