
Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych 
w sesji jesiennej – październik 2022 r.  

ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU 

UL. BRANIBORSKA 57  

53-680 WROCŁAW

Informacja dla przystępujących do egzaminów eksternistycznych 

w sesji jesiennej – październik 2022 r. 

Osoby, które nie dokonały opłaty za egzamin, nie będą dopuszczone do jego zdawania. 

Każda osoba przystępująca do egzaminu z informatyki może sprawdzić poprawność działania 
wybranego przez siebie oprogramowania i komputera, na którym będzie zdawała egzamin:
7 października 2022 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 w pracowniach, w których będzie odbywał się 
egzamin.    

WROCŁAW Elektroniczne Zakłady Naukowe Im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu 
ul.  Braniborska 57,  53-680 WROCŁAW 

Jednocześnie informuję, że: 

1. na egzamin należy stawić się 30 minut  przed godziną jego rozpoczęcia,

2. należy okazać ważny dowód osobisty lub  inny dokument potwierdzający tożsamość (z aktualnym
zdjęciem),

3. należy zaopatrzyć się w długopisy/pióra z czarnym tuszem/atramentem,

4. na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, toreb ani okryć wierzchnich
(zostanie wyznaczone miejsce, gdzie można będzie je pozostawić na czas egzaminu),

5.należy zapoznać się z komunikatem dyrektora CKE dotyczącym materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać  zdający egzamin eksternistyczny,

6. wyniki egzaminu zostaną wysłane 18 listopada 2022 r. na adres podany we wniosku o dopuszczenie
do egzaminów (informacje o wynikach nie będą udzielane telefonicznie ani e-mailowo).

Wyniki egzaminu będą również dostępne 18 listopada 2022 r. w serwisie ZIU. Obowiązują loginy i hasła 
przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, 
a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, 
e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Przypominamy, że stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań, zakłócanie przebiegu 
egzaminu, korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych skutkuje unieważnieniem egzaminu
(§ 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 sierpnia 2019  r., w sprawie 
egzaminów eksternistycznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1717). 

https://wyniki.edu.pl/


 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj dokumentu: 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z 27 lipca 2022 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania 

egzaminów eksternistycznych w jesiennej 

sesji egzaminacyjnej w 2022 roku 

Egzamin: egzamin eksternistyczny 

Przedmiot: wszystkie przedmioty 

Typ szkoły: 

szkoła podstawowa  

branżowa szkoła I stopnia 

branżowa szkoła II stopnia 

liceum ogólnokształcące 

Termin egzaminu: sesja jesienna – październik 2022 r. 

Data publikacji 
dokumentu: 27 lipca 2022 r. 
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Na podstawie: 

▪ art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915) 

▪ § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717) 

 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia i liceum 

ogólnokształcącego w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku: 

 

Październik Godzina Przedmiot Typ szkoły 

7 piątek 15.00 
język obcy nowożytny (do wyboru: 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) 

SP, BS I, BS II, LO 

8 sobota 9.00 informatyka SP, BS I, BS II, LO 

9 niedziela 

9.00 język polski SP, BS I, BS II, LO 

12.30 biologia SP, BS I, LO 

14 piątek 15.00 chemia SP, BS I, LO 

15 sobota 

9.00 geografia  SP, BS I, LO 

12.30 wiedza o społeczeństwie SP, BS I, LO 

16 niedziela 

9.00 matematyka SP, BS I, BS II, LO 

12.30 historia SP, BS I, LO 

21 piątek 15.00 fizyka SP, BS I, LO 

22 sobota 9.00 podstawy przedsiębiorczości BS I, LO 

 

Zgodnie z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenia – dyrektor komisji okręgowej, nie później niż 15 dni przed 

terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieści na stronie internetowej komisji okręgowej 

informację o miejscach, w których w tej sesji przeprowadzone będą egzaminy eksternistyczne  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

 
 
dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 


