
Wybrane informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących  
organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.  

określone  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. 
Wszystkie informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

obowiązujące   w roku szkolnym 2019/2020 można znaleźć pod poniższym linkiem: 
 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf 

  

 
Sekcja 3.7. TERMIN DODATKOWY 

 
1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów 
w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego 
rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez 
absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów                 
w terminie dodatkowym (w lipcu 2020r.). 

 
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., absolwent lub jego rodzice składają do 

dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, 
nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego 
przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi 
dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania 
egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz                          
z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji 
egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 
 

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. 
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 
 

4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin 
maturalny jest przeprowadzany: 
a) w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, 

opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                     
(por. pkt 3.7.6. i 3.7.7.) 

b) w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; 
informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej 
egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu. 
 

5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym 
harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego                    
w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin 



przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 
 

6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się             
w dniach od 8 do 14 lipca 2020r. 
 

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka 
polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka 
kaszubskiego i języków obcych nowożytnych, odbędzie się w dniach od 8 do 
14 lipca 2020r. (z wyjątkiem 12 lipca). 

 

Sekcja 3.8.TERMIN POPRAWKOWY 
 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić 
absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu 
obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:  
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych               

w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu 
unieważniony ORAZ  

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu 
unieważniony. 
 

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 3 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 
2020r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne 
oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego 
przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją 
ostateczną. 
 

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie 
poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci 
elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 
do18 sierpnia 2020r. 
 
 

4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020r. 
 

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu 
egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole                  
w terminie poprawkowym. 
 
 



6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się      
8 września 2020r.  
 

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest 
przeprowadzana. 

 
Sekcja 16. WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 

 
16.1. SPOSOBY WYRAŻANIA WYNIKÓW 
 

1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:  

a) w części ustnej – w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020: 

• zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 
obowiązkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8.                  
i otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania 

• zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 

dodatkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.a 
– niezależnie od uzyskanego wyniku  

 
b) w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie 

przeprowadzano. ”,jeżeli w roku szkolnym 2019/2020: 

• zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego                     

z przedmiotu obowiązkowego, następnie przekazał informację o woli 
przystąpienia do tego egzaminu z przyczyn określonych w pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 
2.3.7. lub 2.4.8 i otrzymał z tego egzaminu mniej niż 30% punktów możliwych 
do uzyskania lub jego egzamin został unieważniony 

• zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego                      
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego i nie przystąpił do tego 
egzaminu, ponieważ nie spełniał warunków, o których mowa w pkt 2.1.3 a, 
2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8. 

 
c) w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej, z wyjątkiem pisemnego 

egzaminu z dodatkowych zadań z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii 
i historii nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, 
przygotowanych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, których 
wyniki przedstawiane są wyłącznie w procentach. 

 
2. Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na podstawie: 
a) liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy – w części ustnej 

egzaminu maturalnego 
b) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 

egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi –                   

w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 
elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego. 

 



3. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 
na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na 
podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. 

 
 

Sekcja 16.3.WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO 
 

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% 
punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.  
 

2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 
uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części 
pisemnej lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co 
najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu  
a) unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części 

pisemnej lub części ustnej, lub 
b) unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy 

czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, 
do którego przystąpił, lub 

c) unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów 
dodatkowych, do których przystąpił nie zdał egzaminu maturalnego. 

 
3. Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego                 

w latach 2015 – 2019 (absolwenci LO) lub w latach 2016 – 2019 (absolwenci 
technikum), i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z przedmiotu lub 
przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2020r. zadeklarowali 
ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych 
przedmiotów w części ustnej, w 2020r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez 
konieczności przystępowania do egzaminów w części ustnej, jeżeli w latach 
ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe z wszystkich przedmiotów w części 
pisemnej oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co 
najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

 
 

Sekcja 16.5. SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI 
ABSOLWENTÓ W ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU MATURALNEGO 
 

1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu 
maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani 
przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych                    
w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.  

 
Absolwent, który w 2020r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych 
następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części 



pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub 
przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów 
możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu 
obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:  

a) nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
obowiązkowego zgodnie z pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. lub  

b) przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do 
uzyskania, lub 

c) egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej 
został mu unieważniony. 

 
2. Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub 

egzaminów w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do 
części ustnej egzaminu w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% 
punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.  

Absolwenci, którzy w 2020 . otrzymali świadectwo dojrzałości, ale: 
a) nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa 
w pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. 

 
b) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 
2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych 
przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania (i na 
świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych 
egzaminów adnotację „W 2020r. egzaminu nie przeprowadzano.”) 

 
c) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 
2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale ich egzamin z tego przedmiotu lub tych 
przedmiotów został unieważniony (i na świadectwie dojrzałości posiadają 
zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020r. 
egzaminu nie przeprowadzano.”), którzy w latach szkolnych następujących po 
roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu 
maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, 
aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, ale nie 
otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów 
możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości. 

 
3. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części 

ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres 
przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów 
obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent 
przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od 
października 2020 r. W przypadku absolwentów, którzy w 2020r. przystąpili do 
egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni 
okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 



danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym 
przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu 
maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 
2020r. 

 
4. Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci 

z lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do 
egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich 
przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.  

W przypadku absolwentów, którzy w 2020r. przystąpili ponownie do egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, ale nie zdali tego egzaminu, 

pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali 
do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany 
absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 
 

5. Absolwenci, którzy w 2020r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu 
maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do 
tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., oraz nie zdali 
egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, 
mogą – przystępując ponownie do egzaminu maturalnego w kolejnych latach 
szkolnych – wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, 
który w 2020r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez 
określania poziomu.  

 

 

Sekcja 20.OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY 
 

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 
dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części 
pisemnej, jest odpłatny dla: 

a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu 
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego 
samego przedmiotu dodatkowego oraz dla 

b) 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. 

 
2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. 

Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz 
poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do 
egzaminu maturalnego  z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. 

 



3. 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. Opłata ta stanowi dochód budżetu 
państwa. 

 
4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi się               

w terminie od 1 stycznia 2020r. do 7 marca 2020r.na rachunek bankowy 
wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje 
brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

 

5. 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 2020r., 
jednakże nie później niż do 31 marca 2020r. 

 
6. Opłata, o której mowa w pkt 20.1. – 20.5., nie podlega zwrotowi w razie 

rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nie przystąpienia do egzaminu. 
 

7. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa 
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 
2020r. do 7 marca 2020r.(w przypadkach, o których mowa w pkt 20.5, do 31 
marca 2020r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym 
samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację. 

 
8. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której 

mowa w pkt20.3., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten 
dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa wart. 5 ust. 1 ustawy                
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jedn. Dz.U.                
z 2018r. poz. 2220, ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów                 
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu 
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny               
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz 
wysokości zasiłku dla opiekuna(Dz.U. z 2018r. poz. 1497), tj. 674,00zł 
(załącznik 26). 

 
9. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa                

w pkt 20.8., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie 
później niż do 31 grudnia 2019r. Do wniosku dołącza się dokumenty 
potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków            
w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku). 

 



10. Dyrektor szkoły, przyjmując deklarację przystąpienia do egzaminu do 31 
grudnia 2019r., jest zobowiązany poinformować absolwenta, o którym mowa 
w pkt 20.1., o konieczności wniesienia opłaty, o której mowa w pkt 20.3 (po 
ewentualnej weryfikacji takiej konieczności w OKE). Do 7 marca 2020r.               
(a w przypadkach, o których mowa w pkt 20.5 – do 31 marca 2020r.) 
absolwent, który złożył deklarację do 31 grudnia 2019r., ma obowiązek 
dostarczyć do dyrektora szkoły kserokopię wniesienia opłaty.  

 
11. W okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2020r. dyrektor szkoły przyjmuje 

deklarację. Do 7 marca 2020r. (a w przypadkach, o których mowa w pkt 20.5 
– do 31 marca 2020r.) dyrektor szkoły przyjmuje również kopię dowodu 

wniesienia opłaty. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację 
wniesienia przez danego absolwenta opłaty za egzamin. 

 
12. W 2020r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny                     

z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie 
przystąpili do egzaminu maturalnego, ponieważ nie spełnili warunku,                
o którym mowa w pkt 2.1.3 a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., dyrektor okręgowej 
komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę: 

a) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo 
b) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 30 września 2020 r. (załącznik 
31_1905) – w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za 
pośrednictwem imiennego rachunku bankowego. 

 
13. W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 złożyli informację 

potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu 
maturalnego, o której mowa w pkt 3.5 a. 2. – niezależnie od tego, czy do 
tego egzaminu istotnie 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. 


