
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH 
W SESJI ZIMOWEJ – LUTY 2017 r. 

dla osób, które przyst ępują do egzaminów po raz pierwszy i osób, które zdawały  już 
egzaminy organizowane przez OKE w Gda ńsku 

 
 

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów 
eksternistycznych (Dz.U.nr 34, poz. 188) 
 
I. Informacje ogólne 
1. W sesji zimowej  - luty 2017 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przeprowadza 

egzaminy eksternistyczne z zakresu: 
• szkoły podstawowej,  
• gimnazjum dla dorosłych, 
• liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 
• wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej. 
 

2. Aktualne informatory  ogłoszone przez Centralna Komisja Egzaminacyjna  dotyczące egzaminów 
eksternistycznych (opisujące formułę egzaminów i wymagania egzaminacyjne)  znajdują się na stronie 
www.cke.edu.pl 
 

3. W lutym 2017 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przeprowadzi egzaminy                                 
z następujących zajęć edukacyjnych: 
 
1) z zakresu szkoły podstawowej  dla dorosłych: 
język polski, historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, rosyjski, 
niemiecki), przyroda, matematyka, informatyka; 
 
2) z zakresu gimnazjum  dla dorosłych: 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki), biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, informatyka; 
 
3) z zakresu liceum ogólnokształc ącego  dla dorosłych: 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki), biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, technologia 
informacyjna, podstawy przedsiębiorczości: 
 
4) z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 
szkoły zawodowej : 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki), biologia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, informatyka, podstawy 
przedsiębiorczości. 
 
 

4. Termin sesji  zimowej: od 1 do 28 lutego 2017 r. 
 

II. Ważne terminy zwi ązane z przyst ąpieniem do egzaminów eksternistycznych w sesji zimo wej–
luty 2017 r. 

 
1. Terminy zgłosze ń 
OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO EGZAMINU w 

OKE PO RAZ PIERWSZY 
OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO EGZAMINU w OKE 

PO RAZ KOLEJNY 
Do 30 listopada  2016 r. osoba przesyła listem 
poleconym do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Gdańsku wniosek o dopuszczenie do 
egzaminów  eksternistycznych  wraz z 
załącznikami: 
• oryginał świadectwa  potwierdzający 

ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy 

Nie dotyczy 



• kserokopia  stron dowodu osobistego  lub 
innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego 
datę i miejsce urodzenia oraz numer 
ewidencyjny PESEL 

W przypadku osoby (niewidomej, słabowidzącej, 
niesłyszącej, słabosłyszącej, z niesprawnością 
ruchową, z upośledzeniem w stopniu lekkim lub 
z autyzmem) ubiegającej się o dostosowanie 
warunków i formy egzaminu do rodzaju 
niepełnosprawności do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie lekarskie potwierdzaj ące 
wyst ępowanie dysfunkcji.  
W terminie do 14 dni od otrzymania wniosku 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 
przesyła do osób, które złożyły wniosek, pisemne 
Rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do 
egzaminów eksternistycznych wraz z informacją   
o wysokości opłat za egzaminy oraz numerem 
konta bankowego. 

Nie dotyczy 

Do 31 grudnia  2016 r. należy przesłać do 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 

• deklaracj ę o wyborze zajęć edukacyjnych  
w sesji egzaminacyjnej 

• dowód  wniesienia opłaty za egzamin  
albo wniosek o zwolnienie z opłat y wraz 
z załącznikami potwierdzającymi dochód 
(informacja nt. zwolnienia znajduje się na stronie 
www.oke.gda.pl ) 

Do 31 grudnia 2016 r. przesyła do Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku: 

• deklaracj ę o wyborze zajęć edukacyjnych 
• dowód uiszczenia opłaty  za egzamin 

albo składa wniosek o zwolnienie z opłat wraz                           
z załącznikami potwierdzającymi dochód (informacja             
nt. zwolnienia znajduje się na stronie www.oke.gda.pl)  

 
2.  W miesi ącu styczniu 2017 roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza harmonogram 

przeprowadzania egzaminów eksternistycznych na stronie internetowej  www.cke.edu.pl  
 

3. Do 20 stycznia 2017 r. Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Gda ńsku ogłasza adresy ośrodków 
egzaminacyjnych na stronie www.oke.gda.pl oraz publikuje informacje o miejscu i terminie przystąpienia 
do egzaminu z poszczególnych zajęć. 

 
4.   W dniach 1 – 28 lutego 2017 r. zdaj ący  składają egzaminy eksternistyczne z wybranych zajęć 

edukacyjnych we wskazanym przez OKE miejscu wg ogłoszonego harmonogramu. 
 
 
Ogólne informacje o egzaminach eksternistycznych i warunkach przyst ąpienia do egzaminów 
eksternistycznych z zakresu obowi ązkowych zaj ęć edukacyjnych okre ślonych w ramowym planie 
nauczania dla szkoły podstawowej gimnazjum i liceum  ogólnokształc ącego dla dorosłych oraz 
z zakresu wymaga ń okre ślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  dla zasadniczej 
szkoły zawodowej zostały umieszczone na stronie Cen tralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
www.cke.edu.pl  w zakładce „egzaminy eksternistyczne”. 


