OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W WARSZAWIE
00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3
tel. (22) 457 03 35, 457 03 36 tel./fax. (22) 457 03 45
http://www.oke.waw.pl e-mail: info@oke.waw.pl

SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ
Opłatę wnoszą1:
1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego
samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
dodatkowego, który deklarowali w poprzednim roku lub w poprzednich latach, ale nie
przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym /
dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym
poziomie jeden raz.
W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię
egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów:
1. w swojej szkole macierzystej,
lub
2. bezpośrednio
w OKE w Warszawie,
lub
3. wysyłając do OKE w Warszawie e-mail na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl
Uwaga!
W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły,
w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.
Przykład: Jan Kowalski, 90101010101,
język polski poziom podstawowy cz. pisemna, Zespół Szkół Nr 1, ul. Spokojna 1
UWAGA:
Absolwent, który mieszka w województwie mazowieckim i w roku szkolnym 2018/2019 będzie zdawać egzamin
maturalny na terenie tego województwa, ale jego szkoła macierzysta znajduje się w innym województwie,
sprawdza swoją historię egzaminacyjną w odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
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WOJEWÓDZTWO

OKRĘGOWA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA w:

łódzkie, świętokrzyskie

ŁODZI
www.oke.lodz.pl

warmińsko-mazurskie, podlaskie

ŁOMŻY
www.oke.lomza.pl

pomorskie, kujawsko-pomorskie

GDAŃSKU
www.oke.gda.pl

zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

POZNANIU
www.oke.poznan.pl

dolnośląskie, opolskie

WROCŁAWIU
www.oke.wroc.pl

śląskie

JAWORZNIE
www.oke.jaworzno.pl

małopolskie, lubelskie, podkarpackie

KRAKOWIE
www.oke.krakow.pl

Podstawa prawna: art. 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, z późń. zm.)

