
 

Informacja o zmianach w systemie egzaminu maturalnego od 2007 r. 
po zmianach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 
218, poz. 1840 oraz z 2006 r. Nr 100, poz. 694 i Nr 164, poz. 1154), wprowadzonych 8 września 2006 r. 

1. Zmiany listy przedmiotów na egzaminie maturalnym: 
a. wiedza o społeczeństwie i przedmioty artystyczne (historia sztuki, historia muzyki i wiedza 

o tańcu - pozostają w grupie przedmiotów obowiązkowych do wyboru (anulowane zosta-
ło wycofanie ich z tej grupy od roku 2008), 

b. w 2007 roku po raz ostatni zdający mogą wybrać języki obce nowoŜytne: szwedzki, portugal-
ski, słowacki (jako jeden z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych) oraz język grecki 
i kulturę antyczną (tylko jako przedmiot dodatkowy). 

2. Rozdzielenie poziomów egzaminu maturalnego 
a. maturzysta moŜe zdawać przedmiot obowiązkowy albo na poziomie podstawowym albo 

rozszerzonym, przedmiot dodatkowy tylko na poziomie rozszerzonym, 
b. zdający poziom podstawowy rozwiązuje zadania z arkusza poziomu podstawowego - jak 

dotychczas, natomiast zdający poziom rozszerzony będzie rozwiązywał zadania tylko 
z arkusza poziomu rozszerzonego (jedynie w przypadku poziomu rozszerzonego z języków 
obcych nowoŜytnych będą to dwa arkusze: I - zadania sprawdzające umiejętność stosowa-
nia struktur leksykalno-gramatycznych i umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, 
II - zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, tekstu czytanego i rozpoznawania struktur 
leksykalno- gramatycznych, pozostawiono teŜ 2 części egzaminu z informatyki), 

c. wydłuŜono czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, poszerzając eg-
zamin o treści i typy zadań, które do tej pory występowały jedynie na poziomie podstawo-
wym, 

d. próg zaliczenia na poziomie 30% (zdał/nie zdał) obowiązuje dla egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych zdawanych zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozsze-
rzonym, 

e. w roku 2007 maturzyści, którzy przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym, będą mieli na świadectwie dojrzałości oprócz wyniku z poziomu 
rozszerzonego (R) wpisany wynik egzaminu na poziomie podstawowym (P), ustalony we-
dług reguły przedstawionej w załączniku do rozporządzenia, 

f. przeliczenie wyników zostało wprowadzone ze względu na obowiązujące juŜ w 2007 roku 
wymagania rekrutacyjne szkół wyŜszych. 

3. Uczniowie klas maturalnych podjąć muszą ostateczną decyzję o wyborze przedmiotów egzamina-
cyjnych i poziomu egzaminu do 20 grudnia, a do 30 września - wstępną decyzję (która będzie wy-
korzystana m.in. do zamówienia arkuszy na próbną maturę). 

4. Ograniczenie liczby nauczycieli w zespole przedmiotowym przeprowadzającym ustną część egza-
minu maturalnego do dwóch. Obowiązują przy tym cztery zasady: 

a. nauczyciele są specjalistami z tego przedmiotu, z zakresu którego odbywa się egzamin, 
b. przewodniczący jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji prowadzonej przez OKE, 
c. co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce niŜ ta, w której 

odbywa się egzamin, 
d. w zespole nie moŜe być nauczyciel, który w ostatnim roku uczył danego maturzystę. 

5. Zmiana warunku zdania egzaminu maturalnego od roku 2007: 
a. warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest zdanie wszystkich egzaminów obowiązko-
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wych, lub 

b. niezdanie jednego z nich i uzyskanie średniej co najmniej 30% punktów ze wszystkich eg-
zaminów obowiązkowych 

c. warunku wymienionego w pkt. b) nie stosuje się do osób, którym uniewaŜniono jeden 
z egzaminów obowiązkowych oraz do osób, które nie przystąpiły do jednego z nich. 

6. Osoby, które po raz pierwszy przystąpiły w do egzaminu maturalnego w roku 2005 lub 2006, nie 
zdały jednego z egzaminów obowiązkowych i uzyskały średnią co najmniej 30% punktów ze 
wszystkich egzaminów obowiązkowych: ustnych - na wybranym poziomie i pisemnych na poziomie 
podstawowym - otrzymują świadectwo dojrzałości. 

7. Poprawianie i podwyŜszanie wyników egzaminu maturalnego: 
a. zdający moŜe podwyŜszać wynik egzaminu w części ustnej 
b. wynik egzaminu ustnego z języka obcego nowoŜytnego zdawanego poprzednio na pozio-

mie podstawowym moŜe być podwyŜszany na tym samym poziomie lub na poziomie roz-
szerzonym 

c. wynik egzaminu ustnego z języka obcego nowoŜytnego zdawanego poprzednio na pozio-
mie rozszerzonym moŜe być podwyŜszany jedynie na poziomie rozszerzonym. 

Opracowano na podstawie materiałów OKE. 


