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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 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3,
poz. 9) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 54 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Egzamin maturalny obejmuje nast´pujàce
przedmioty obowiàzkowe:

1) w cz´Êci ustnej:

a) j´zyk polski,

b) j´zyk obcy nowo˝ytny,

c) j´zyk mniejszoÊci narodowej — dla absol-
wentów szkó∏ lub oddzia∏ów z naucza-
niem j´zyka danej mniejszoÊci narodowej;

2) w cz´Êci pisemnej:

a) j´zyk polski,

b) j´zyk obcy nowo˝ytny,

c) matematyka,

d) j´zyk mniejszoÊci narodowej — dla absol-
wentów szkó∏ lub oddzia∏ów z naucza-
niem j´zyka danej mniejszoÊci narodowej.

3. Absolwent ma prawo przystàpiç w danym ro-
ku do egzaminu 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 kaszubskie-
go;

2) w cz´Êci pisemnej z: 

a) biologii,

b) chemii,

c) filozofii,

d) fizyki i astronomii,

e) geografii,

f) historii,

g) historii muzyki,

h) historii sztuki,

i) informatyki,

j) j´zyka ∏aciƒskiego i kultury antycznej,

k) j´zyka mniejszoÊci etnicznej,

l) j´zyka mniejszoÊci narodowej, 

m) j´zyka obcego nowo˝ytnego, 

n) j´zyka polskiego, 

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

p) matematyki, 

r) wiedzy o spo∏eczeƒstwie,

s) wiedzy o taƒcu.”; 

2) w § 55 uchyla si´ ust. 3; 

3) w § 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny z przedmiotów obo-
wiàzkowych jest zdawany na poziomie pod-
stawowym, z wyjàtkiem przedmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 5.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatko-
wych mo˝e byç zdawany na poziomie pod-
stawowym albo na poziomie rozszerzonym,
z wyjàtkiem przedmiotów, o których mowa
w ust. 4—4c.”,

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

„4a. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z przedmiotów: j´zyk polski i matematyka,
jako przedmiotów dodatkowych, jest zda-
wany na poziomie rozszerzonym. 

4b. Absolwenci szkó∏ lub oddzia∏ów z naucza-
niem j´zyka mniejszoÊci narodowej, którzy
wybrali na egzaminie maturalnym w cz´Êci
pisemnej j´zyk mniejszoÊci narodowej jako
przedmiot dodatkowy, zdajà ten j´zyk na
poziomie rozszerzonym. 
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poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416
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4c. W przypadku gdy absolwent wybra∏ na eg-
zaminie maturalnym, jako przedmiot dodat-
kowy, ten sam j´zyk obcy nowo˝ytny, który
zdawa∏ jako przedmiot obowiàzkowy, zdaje
ten j´zyk na poziomie rozszerzonym.”;

4) w § 58 uchyla si´ ust. 2—4;

5) w § 60:

a) uchyla si´ ust. 2,

b) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) j´zyka obcego nowo˝ytnego, jako przed-
miotu obowiàzkowego, zdawanego
w cz´Êci ustnej — jest równoznaczne
z uzyskaniem z tego j´zyka w cz´Êci ust-
nej egzaminu maturalnego najwy˝szego
wyniku odpowiednio na poziomie pod-
stawowym albo poziomie szkó∏ dwuj´-
zycznych;”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) j´zyka obcego nowo˝ytnego, jako przed-
miotu dodatkowego, zdawanego w cz´-
Êci ustnej — jest równoznaczne z uzyska-
niem z tego j´zyka w cz´Êci ustnej egza-
minu maturalnego najwy˝szego wyniku
na poziomie rozszerzonym;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotów obowiàzkowych zdawanych
w cz´Êci pisemnej — jest równoznaczne
z uzyskaniem z tych przedmiotów w cz´-
Êci pisemnej egzaminu maturalnego naj-
wy˝szego wyniku odpowiednio na pozio-
mie podstawowym albo poziomie szkó∏
dwuj´zycznych;”,

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedmiotów dodatkowych zdawanych
w cz´Êci pisemnej — jest równoznaczne
z uzyskaniem z tych przedmiotów w cz´-
Êci pisemnej egzaminu maturalnego naj-
wy˝szego wyniku na poziomie rozszerzo-
nym.”,

c) w ust. 5:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) j´zyka obcego nowo˝ytnego, jako przed-
miotu obowiàzkowego, zdawanego w cz´-
Êci ustnej — 100 % punktów w tej cz´Êci
odpowiednio na poziomie podstawowym
albo poziomie szkó∏ dwuj´zycznych;”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) j´zyka obcego nowo˝ytnego, jako przed-
miotu dodatkowego, zdawanego w cz´-
Êci ustnej — 100 % punktów w tej cz´Êci
na poziomie rozszerzonym;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotów obowiàzkowych zdawanych
w cz´Êci pisemnej — 100 % punktów
w tej cz´Êci odpowiednio na poziomie
podstawowym albo poziomie szkó∏ dwu-
j´zycznych;”,

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedmiotów dodatkowych zdawanych
w cz´Êci pisemnej — 100 % punktów
w tej cz´Êci na poziomie rozszerzonym.”;

6) w § 63 w ust. 1:

a) uchyla si´ pkt 2,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) j´zyka, w którym ma byç zdawany egzamin
maturalny w cz´Êci pisemnej z danego
przedmiotu lub przedmiotów — w przypad-
ku absolwentów, o których mowa w § 58
ust. 1;”,

c) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) poziomu egzaminu maturalnego w cz´Êci
ustnej z j´zyka obcego nowo˝ytnego zdawa-
nego jako przedmiot dodatkowy oraz w cz´-
Êci pisemnej z przedmiotów zdawanych ja-
ko dodatkowe.”;

7) w § 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli do cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego
z j´zyka obcego nowo˝ytnego na danym po-
ziomie w szkole przyst´puje:

1) nie wi´cej ni˝ 45 osób — liczba zestawów
zadaƒ egzaminacyjnych jest wi´ksza o 5 od
liczby osób przyst´pujàcych do egzaminu;

2) wi´cej ni˝ 45 osób — liczba zestawów zadaƒ
egzaminacyjnych wynosi 50.”;

8) w § 74: 

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci ustnej z j´zyka
obcego nowo˝ytnego jako przedmiotu obo-
wiàzkowego jest zdawany na poziomie pod-
stawowym, a jako przedmiotu dodatkowego
— mo˝e byç zdawany na poziomie podsta-
wowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa
oko∏o 10 minut. Zdajàcy losuje zestaw za-
daƒ egzaminacyjnych i na zapoznanie si´
z jego treÊcià ma oko∏o 5 minut, których nie
wlicza si´ do czasu trwania egzaminu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa
oko∏o 15 minut. Zdajàcy losuje zestaw zadaƒ
egzaminacyjnych i na zapoznanie si´ z jego
treÊcià ma oko∏o 15 minut, których nie wli-
cza si´ do czasu trwania egzaminu.”;

9) w § 76 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyniki uzyskane w cz´Êci ustnej egzaminu
maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie
majà wp∏ywu na zdanie cz´Êci ustnej egzami-
nu maturalnego. Wyniki te odnotowuje si´ na
Êwiadectwie dojrza∏oÊci wraz ze wskazaniem
poziomu egzaminu.”;

10) uchyla si´ § 85;
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11) po § 85 dodaje si´ § 85a i 85b w brzmieniu:

„§ 85a. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z j´zyka polskiego jako przedmiotu obo-
wiàzkowego jest zdawany na poziomie
podstawowym, a jako przedmiotu dodat-
kowego — na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci rozumienia czytanego tek-
stu nieliterackiego oraz napisaniu tek-
stu w∏asnego zwiàzanego z tekstem lite-
rackim zawartym w arkuszu egzamina-
cyjnym. Teksty literackie egzaminu sà
wskazane w informatorze, o którym
mowa w § 62.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym
trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci pisania tekstu w∏asnego
zwiàzanego z tekstem literackim zawar-
tym w arkuszu egzaminacyjnym.

4. W czasie trwania egzaminu zdajàcy mo-
˝e korzystaç ze s∏ownika ortograficzne-
go i s∏ownika poprawnej polszczyzny.

§ 85b. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z j´zyka mniejszoÊci narodowej jako
przedmiotu obowiàzkowego jest zda-
wany na poziomie podstawowym, a ja-
ko przedmiotu dodatkowego — mo˝e
byç zdawany na poziomie podstawo-
wym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci rozumienia czytanego tek-
stu nieliterackiego oraz napisaniu tek-
stu w∏asnego zwiàzanego z tekstem lite-
rackim zawartym w arkuszu egzamina-
cyjnym. Teksty literackie egzaminu sà
wskazane w informatorze, o którym
mowa w § 62.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym
trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu
umiej´tnoÊci pisania tekstu w∏asnego
zwiàzanego z tekstem literackim zawar-
tym w arkuszu egzaminacyjnym.

4. W czasie trwania egzaminu zdajàcy mo-
˝e korzystaç ze s∏owników j´zykowych.”;

12) w § 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

13) w § 88 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z mate-
matyki jako przedmiotu obowiàzkowego jest
zdawany na poziomie podstawowym, a jako
przedmiotu dodatkowego — na poziomie roz-
szerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa
170 minut i polega na rozwiàzaniu zadaƒ egza-
minacyjnych sprawdzajàcych rozumienie po-
j´ç i umiej´tnoÊç ich zastosowania w ˝yciu co-
dziennym oraz zadaƒ o charakterze problemo-
wym. Zadania egzaminacyjne obejmujà za-
kres wymagaƒ, o których mowa w § 53 ust. 1,
dla poziomu podstawowego.”;

14) w § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z biolo-
gii, chemii oraz fizyki i astronomii mo˝e byç
zdawany na poziomie podstawowym albo na
poziomie rozszerzonym.”;

15) w § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z geo-
grafii mo˝e byç zdawany na poziomie podsta-
wowym albo na poziomie rozszerzonym.”;

16) w § 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z filozo-
fii, historii, historii muzyki, historii sztuki, wie-
dzy o spo∏eczeƒstwie i wiedzy o taƒcu mo˝e
byç zdawany na poziomie podstawowym albo
na poziomie rozszerzonym.”;

17) uchyla si´ § 92 i 93;

18) po § 93 dodaje si´ § 93a i 93b w brzmieniu:

„§ 93a. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z j´zyka ∏aciƒskiego i kultury antycznej
mo˝e byç zdawany na poziomie podsta-
wowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 120 minut i polega na rozwiàzaniu
testu leksykalno-gramatycznego, testu
sprawdzajàcego rozumienie czytanego
oryginalnego tekstu ∏aciƒskiego oraz te-
stu sprawdzajàcego znajomoÊç kultury
antycznej. 

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym
trwa 180 minut i polega na rozwiàzaniu
testu leksykalno-gramatycznego, spo-
rzàdzeniu przek∏adu oryginalnego tek-
stu ∏aciƒskiego na j´zyk polski oraz na-
pisaniu w j´zyku polskim tekstu w∏asne-
go z wykorzystaniem do∏àczonych do
tematu tekstów kultury.

4. W czasie trwania egzaminu zdajàcy mo-
˝e korzystaç ze s∏ownika ∏aciƒsko-pol-
skiego oraz atlasu historycznego.

§ 93b. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z j´zyka mniejszoÊci etnicznej i j´zyka re-
gionalnego — j´zyka kaszubskiego mo-
˝e byç zdawany na poziomie podstawo-
wym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 120 minut i polega na rozwiàzaniu
testu leksykalno-gramatycznego oraz
sporzàdzeniu przek∏adu oryginalnego
tekstu napisanego odpowiednio w j´zy-
ku mniejszoÊci etnicznej lub j´zyku re-
gionalnym — j´zyku kaszubskim na j´-
zyk polski. 
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3. Egzamin na poziomie rozszerzonym
trwa 180 minut i polega na rozwiàzaniu
testu leksykalno-gramatycznego, spo-
rzàdzeniu przek∏adu oryginalnego tek-
stu napisanego odpowiednio w j´zyku
mniejszoÊci etnicznej lub j´zyku regio-
nalnym — j´zyku kaszubskim na j´zyk
polski oraz napisaniu w j´zyku polskim
tekstu w∏asnego z wykorzystaniem do-
∏àczonych do tematu tekstów kultury.

4. W czasie trwania egzaminu zdajàcy mo-
˝e korzystaç ze s∏ownika j´zykowego
w∏aÊciwego dla zdawanego j´zyka
mniejszoÊci etnicznej lub j´zyka regio-
nalnego — j´zyka kaszubskiego.”;

19) uchyla si´ § 94;

20) po § 94 dodaje si´ § 94a w brzmieniu:

„§ 94a. 1. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej
z informatyki mo˝e byç zdawany na po-
ziomie podstawowym albo na poziomie
rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym
trwa 195 minut i sk∏ada si´ z dwóch cz´-
Êci:

1) cz´Êç pierwsza trwa 75 minut i polega
na rozwiàzaniu zestawu zadaƒ egza-
minacyjnych bez korzystania z kom-
putera; 

2) cz´Êç druga trwa 120 minut i polega
na rozwiàzaniu zadaƒ egzaminacyj-
nych przy u˝yciu komputera.

Zadania egzaminacyjne obejmujà za-
kres wymagaƒ, o których mowa w § 53
ust. 1, dla poziomu podstawowego.

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

1) cz´Êç pierwsza trwa 90 minut i polega
na rozwiàzaniu zestawu zadaƒ egza-
minacyjnych bez korzystania z kom-
putera; 

2) cz´Êç druga trwa 150 minut i polega
na rozwiàzaniu zadaƒ egzaminacyj-
nych przy u˝yciu komputera.

Zadania egzaminacyjne obejmujà za-
kres wymagaƒ, o których mowa w § 53
ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.

4. W czasie trwania cz´Êci drugiej egzami-
nu zdajàcy pracuje przy wydzielonym
stanowisku komputerowym i mo˝e ko-
rzystaç z programów oraz danych zapi-
sanych na dysku twardym i na dys-
kach CD-ROM, stanowiàcych wyposa-
˝enie stanowiska. Niedozwolony jest
dost´p do sieci oraz zasobów Internetu.

5. System informatyczny wykorzystywa-
ny na egzaminie jest przygotowany
w sposób uniemo˝liwiajàcy po∏àczenie
z informatycznà siecià lokalnà oraz sie-
ciami teleinformatycznymi.

6. W sali egzaminacyjnej jest dost´pna
podstawowa dokumentacja oprogra-
mowania.”;

21) w § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po zakoƒczeniu egzaminu maturalnego z dane-
go przedmiotu lub po danej cz´Êci egzaminu
osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u nadzorujà-
cego zbierajà od zdajàcych wype∏nione arkusze
egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi. Prze-
wodniczàcy zespo∏u nadzorujàcego lub wska-
zany przez niego cz∏onek zespo∏u nadzorujàce-
go pakuje wype∏nione arkusze egzaminacyjne,
w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert
i zakleja je w obecnoÊci osób wchodzàcych
w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego oraz przedsta-
wiciela zdajàcych, a nast´pnie przekazuje je
niezw∏ocznie przewodniczàcemu zespo∏u egza-
minacyjnego.”;

22) w § 97: 

a) ust. 2—5 otrzymujà brzmienie:
„2. Zdajàcy zda∏ egzamin maturalny w cz´Êci

pisemnej, je˝eli z ka˝dego przedmiotu obo-
wiàzkowego otrzyma∏ co najmniej 30 %
punktów mo˝liwych do uzyskania na zdawa-
nym poziomie.

3. Wyniki uzyskane w cz´Êci pisemnej egzami-
nu maturalnego z danego przedmiotu obo-
wiàzkowego odnotowuje si´ na Êwiadec-
twie dojrza∏oÊci wraz ze wskazaniem pozio-
mu egzaminu.

4. Wyniki uzyskane w cz´Êci pisemnej egzami-
nu maturalnego z przedmiotów dodatko-
wych nie majà wp∏ywu na zdanie cz´Êci pi-
semnej egzaminu maturalnego. Wyniki te
odnotowuje si´ na Êwiadectwie dojrza∏oÊci
wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.

5. W przypadku egzaminu maturalnego w cz´-
Êci pisemnej z informatyki, j´zyka obcego
nowo˝ytnego zdawanego na poziomie roz-
szerzonym, a tak˝e j´zyka obcego nowo˝yt-
nego b´dàcego drugim j´zykiem nauczania
w szko∏ach lub oddzia∏ach dwuj´zycznych,
wyniki uzyskane w cz´Êci pierwszej i cz´Êci
drugiej odnotowuje si´ ∏àcznie.”,

b) uchyla si´ ust. 6;

23) § 100 otrzymuje brzmienie:

„§ 100. W przypadku gdy zdajàcy nie przystàpi∏ do
egzaminu maturalnego z przedmiotu do-
datkowego zgodnie z deklaracjà, o której
mowa w § 63 ust. 1, na Êwiadectwie doj-
rza∏oÊci, w miejscu przeznaczonym na
wpisanie wyniku z egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego, wpisuje si´
„0 %”.”;

24) w § 103: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zdajàcy, który przystàpi∏ do egzaminu matu-

ralnego ze wszystkich przedmiotów obo-
wiàzkowych w cz´Êci ustnej i cz´Êci pisem-
nej i nie zda∏ egzaminu wy∏àcznie z jednego
przedmiotu w cz´Êci ustnej albo w cz´Êci
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pisemnej, mo˝e przystàpiç ponownie do eg-
zaminu maturalnego z tego samego przed-
miotu odpowiednio w cz´Êci ustnej albo
w cz´Êci pisemnej egzaminu maturalnego,
w okresie od sierpnia do wrzeÊnia tego sa-
mego roku, w terminie ustalonym przez dy-
rektora Komisji Centralnej.”,

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

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób, któ-
rych egzamin maturalny z przedmiotu obo-
wiàzkowego w cz´Êci ustnej albo w cz´Êci
pisemnej zosta∏ uniewa˝niony.”;

25) w § 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zdajàcy, o którym mowa w ust. 1, przyst´pujà-
cy ponownie do egzaminu maturalnego mo˝e,
je˝eli wczeÊniej nie otrzyma∏ Êwiadectwa doj-
rza∏oÊci, wybraç inny j´zyk obcy nowo˝ytny
ni˝ j´zyk obcy nowo˝ytny, który zdawa∏ po-
przednio, z wyjàtkiem j´zyka obcego nowo˝yt-
nego, który zdawa∏ jako przedmiot dodatkowy
na poziomie podstawowym.”;

26) w § 105:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zdajàcy, który uzyska∏ Êwiadectwo dojrza∏o-
Êci, ma prawo przystàpiç ponownie do egza-
minu maturalnego, zarówno w cz´Êci ustnej,
jak i cz´Êci pisemnej, z jednego lub wi´cej
przedmiotów, o których mowa w § 54 ust. 2
i 3, w celu podwy˝szenia wyniku egzaminu
maturalnego z tych przedmiotów lub zdania
egzaminu maturalnego z przedmiotów do-
datkowych wybranych spoÊród przedmio-
tów, o których mowa w § 54 ust. 3. Przepisy
§ 63 ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio.”,

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

„1a. Zdajàcy przyst´pujàcy do egzaminu matu-
ralnego w celu podwy˝szenia wyniku egza-
minu w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej
z przedmiotu dodatkowego zdawanego na
poziomie podstawowym mo˝e zdawaç eg-
zamin z tego przedmiotu odpowiednio
w cz´Êci ustnej lub w cz´Êci pisemnej na
poziomie podstawowym albo na poziomie
rozszerzonym.

1b. Zdajàcy przyst´pujàcy do egzaminu matu-
ralnego w celu podwy˝szenia wyniku egza-
minu w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej
z przedmiotu dodatkowego zdawanego na
poziomie rozszerzonym mo˝e zdawaç eg-
zamin z tego przedmiotu odpowiednio
w cz´Êci ustnej lub w cz´Êci pisemnej na
poziomie rozszerzonym.”,

c) uchyla si´ ust. 2, 3, 5, 6 i 8;

27) uchyla si´ § 151;

28) w § 152 uchyla si´ ust. 2.

§ 2. Egzamin maturalny w cz´Êci pisemnej z przed-
miotów: filozofia, informatyka oraz j´zyk ∏aciƒski i kultu-
ra antyczna, jako przedmiotów obowiàzkowych, mo˝na
zdawaç tylko w roku szkolnym 2008/2009.

§ 3. W roku szkolnym 2008/2009 absolwent mo˝e
wybraç w cz´Êci pisemnej egzaminu maturalnego
informatyk´ lub j´zyk ∏aciƒski i kultur´ antycznà jako
przedmiot dodatkowy, je˝eli nie wybra∏ go jako przed-
miotu obowiàzkowego.

§ 4. Osoby, które do roku szkolnego 2008/2009
w∏àcznie:

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 wy-
nik egzaminu z danego przedmiotu,

mogà ponownie przystàpiç do egzaminu maturalne-
go na warunkach i w sposób obowiàzujàcy do roku
szkolnego 2008/2009, przez okres 5 lat od daty pierw-
szego egzaminu maturalnego.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r., z wyjàtkiem § 103 ust. 1a rozporzà-
dzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzàdze-
nia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, § 2 i 3 niniejszego rozporzàdzenia, które wcho-
dzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall




