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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 27 wrzeÊnia 2006 r.

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

artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury z dnia
29 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w pu-

———————
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

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.

blicznych szko∏ach i placówkach artystycznych (Dz. U.
Nr 214, poz. 2179 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 772 i Nr 110,
poz. 931) § 110 otrzymuje brzmienie:

„§ 110. 1. Zdajàcy zda∏ egzamin maturalny, je˝eli
w cz´Êci ustnej i cz´Êci pisemnej ze wszyst-
kich przedmiotów obowiàzkowych uzyska∏
wynik okreÊlony w § 85 ust. 2 oraz § 107
ust. 2 i 6, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zdajàcy zda∏ egzamin maturalny, je˝eli
z jednego przedmiotu obowiàzkowego,
w cz´Êci ustnej albo cz´Êci pisemnej, nie
spe∏ni∏ warunków, o których mowa
w ust. 1, ale ze wszystkich przedmiotów
obowiàzkowych w cz´Êci ustnej i cz´Êci pi-
semnej uzyska∏ Êrednià co najmniej 30 %
punktów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do osoby,
której egzamin z przedmiotu obowiàzko-
wego w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej
zosta∏ uniewa˝niony lub która nie przystà-
pi∏a do egzaminu z przedmiotu obowiàz-
kowego w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisem-
nej.”.

§ 2. 1. Osoby, które zdawa∏y egzamin maturalny po
raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 lub

2005/2006 i z jednego przedmiotu obowiàzkowego
w cz´Êci ustnej albo w cz´Êci pisemnej nie spe∏ni∏y
warunków, o których mowa w § 85 ust. 2 oraz § 107
ust. 2 i 6 rozporzàdzenia wymienionego w § 1 niniej-
szego rozporzàdzenia, ale ze wszystkich przedmiotów
obowiàzkowych w cz´Êci pisemnej na poziomie pod-
stawowym, a w cz´Êci ustnej na wybranym poziomie,
uzyska∏y Êrednià co najmniej 30 % punktów, zda∏y eg-
zamin maturalny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób, których
egzamin z przedmiotu obowiàzkowego w cz´Êci ustnej
lub cz´Êci pisemnej zosta∏ uniewa˝niony lub które nie
przystàpi∏y do egzaminu z przedmiotu obowiàzkowe-
go w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej. 

3. Okr´gowe komisje egzaminacyjne niezw∏ocznie
przeka˝à dyrektorom szkó∏ lub upowa˝nionym przez
nich osobom Êwiadectwa dojrza∏oÊci osób, o których
mowa w ust. 1, które zdawa∏y egzamin maturalny
w danej szkole. Dyrektorzy szkó∏ niezw∏ocznie przeka-
˝à Êwiadectwa dojrza∏oÊci tym osobom.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski
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