
CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA? 

 

I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu 

dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok) 

a. Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z 

matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2019 r. – najpierw w maju, a 

następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do 

zdania progu 30% punktów. W 2020 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2021 r. 

Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz 

drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając 

wymaganego progu 30%. W 2022 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego 

egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść 

opłatę w wysokości 50 zł. 

b. Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym 

(jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego 

egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2022 r. Pani 

Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może 

już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za 

ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym 

przystępuje po raz pierwszy. 

2. w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego 

przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na 

egzaminie). 

a. Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z 

historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do 

niego). W 2022 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest 

zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 

b. Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z 

informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2022 r. chce przystąpić 

do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – 

nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin. 

II. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w 

części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. 

III. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek 

bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za 

egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

IV. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku 

wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną. 

V. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź 

nieprzystąpienia do egzaminu. 



VI. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 

stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie 

dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację. 

VII. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może 

wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r. 

VIII. W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 lub 2021 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia 

do części ustnej egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu przystąpili, czy też nie – w 

kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku 

wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej. 

 


