
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 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 z dnia 24 paêdziernika 2005 r. zmieniajàcym rozpo-
rzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-
∏ach publicznych (Dz. U. Nr 218, poz. 1840 oraz
z 2006 r. Nr 69, poz. 487) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 12 uchyla si´ lit. a oraz lit. b w cz´Êci do-
tyczàcej § 51 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, 

b) uchyla si´ pkt 40, 45 i 80;

2) uchyla si´ § 7;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiàza-
niu testu leksykalno-gramatycznego, przet∏u-
maczeniu na j´zyk polski tekstu oryginalnego
oraz napisaniu w j´zyku polskim tekstu w∏as-
nego z wykorzystaniem materia∏u tekstowego
oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egza-
minacyjnym.”;

4) w § 16:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) § 52 ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego
w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2007 r.”,

b) uchyla si´ pkt 6.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.

o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego 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 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

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, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.


