
Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na 

danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: 

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego  

z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 

dodatkowego (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz 

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, 

ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na 

konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w terminie od 1 stycznia 2019 r. do  

7 lutego 2019 r. 

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości 

przystąpienia do tego egzaminu. 

Numer konta zostanie podany na stronie OKE w Łomży 1 stycznia 2019 r. 

Absolwenci z terenu działania innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na 

konto komisji macierzystej. 

Opłata za egzamin maturalny w danym roku jest jednorazowa (nie należy płacić za 

egzamin w terminie dodatkowym oraz poprawkowym). 

Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do 

egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi. 

Dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Łomży (osobiście lub pocztą tradycyjną) 

od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. Kopie dokumentu należy również przedłożyć w szkole. 

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ? 

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego  

z poszczególnych przedmiotów: 

1. w swojej szkole macierzystej 

2. w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: matura.oplata@oke.lomza.pl 

W jego treści, obok przedmiotu, którego historię zdawania absolwent chce poznać, 

należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz nazwę szkoły macierzystej. E-mail 

należy podpisać. 

 

Filmy dotyczące opłaty za egzamin maturalny: 

 Opłata za maturę, ile i kiedy? 

 Ponowne przystąpienie do matury 

 Zwolnienie z opłaty za maturę 

 

mailto:matura.oplata@oke.lomza.pl
https://www.youtube.com/watch?v=4ioaA-NdI2w
https://www.youtube.com/watch?v=Up5ZnvGLfj4
https://www.youtube.com/watch?v=ImqoULOUTRo

