
 
Komunikat Dyrektora Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie  

egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych  
z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,  

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
dla zasadniczej szkoły zawodowej  
w sesji zimowej w lutym 2017 r. 

 
Zgodnie z § 7.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów 
eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 z późn. zm.), dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Gdańsku informuje, Ŝe egzaminy w sesji zimowej 2017 r. zostaną przeprowadzone zgodnie  
z zamieszczonym poniŜej harmonogramem. 
 
Zdający powinien zgłosić się do placówki egzaminacyjnej właściwej dla jego miejsca zamieszkania. 
 

PRZEDMIOT DATA GODZ. ZDAJĄCY OŚRODEK 

język obcy nowoŜytny j.rosyjski, 
j.niemiecki, j.angielski 

3 luty 2017 15:00 

informatyka 4 luty 2017 09:00 
wiedza o społeczeństwie 5 luty 2017 09:00 
chemia 5 luty 2017 12:30 
biologia  10 luty 2017 15:00 
matematyka 11 luty 2017 09:00 
historia 11 luty 2017 12:30 
geografia 12 luty 2017 09:00 
podstawy przedsiębiorczości 12 luty 2017 12:30 
fizyka 17 luty 2017 15:00 
język polski 18 luty 2017 09:00 

ZDAJĄCY 
Z WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 + ZAPOWIEDNIK 

Zespół Szkół 
Elektronicznych, 
BYDGOSZCZ 

ul. Karłowicza 20 
 

język obcy nowoŜytny j.rosyjski, 
j.niemiecki, j.angielski 

3 luty 2017 15:00 

informatyka 4 luty 2017 09:00 
wiedza o społeczeństwie 5 luty 2017 09:00 
chemia 5 luty 2017 12:30 
biologia  10 luty 2017 15:00 
matematyka 11 luty 2017 09:00 
historia 11 luty 2017 12:30 
geografia 12 luty 2017 09:00 
podstawy przedsiębiorczości 12 luty 2017 12:30 
fizyka 17 luty 2017 15:00 
język polski 18 luty 2017 09:00 

ZDAJĄCY 
Z WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO*  

 

Zespół Szkół 
Energetycznych,  

GDAŃSK 
ul. Reja 25 

*  zdający z ZAPOWIEDNIKA zdają w Zespole Szkół Elektronicznych w BYDGOSZCZY, ul. Karłowicza 20 
 
 
 

• Na egzamin naleŜy zgłosić się 30 min. przed wyznaczonym terminem z dowodem osobistym. 
• Osoby, które nie dokonały wpłaty w terminie nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. 
• Osoby, które złoŜyły deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych w OKE Gdańsk, 

a nie zamieszkują w wymienionych powiatach, mają się zgłosić na egzaminy zgodnie  
z otrzymanym w późniejszym terminie harmonogramem 

• Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani Ŝadnych materiałów lub 
przyborów pomocniczych niŜ wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym 
www.cke.edu.pl  
 
 


