
O egzaminach eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących z zakresu: 

 

 szkoły podstawowej dla dorosłych, 

 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia. 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty egzaminy eksternistyczne zostały włączone do zewnętrznego 

systemu egzaminowania, tzn. za ich przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów odpowiada 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). 

Egzaminy będą więc organizowane i przeprowadzane w miejscach wyznaczonych przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne. 

Egzaminy są przeprowadzane dwa razy w roku w lutym (sesja zimowa) i październiku (sesja jesienna). 

Dokładny harmonogram ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed 

rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE. Arkusze egzaminacyjne dla zdających dany przedmiot 

będą jednakowe w całym kraju.  

 

Do uzyskania świadectwa/zaświadczenia należy uzyskać co najmniej 30%  punktów z każdego 

przedmiotu. Wykaz poniżej: 

Szkoła podstawowa Liceum ogólnokształcące Branżowa szkoła I stopnia  

1. język polski 1. język polski 1. język polski 

2. język obcy (jeden z 
następujących: angielski, 
francuski, niemiecki, rosyjski) 

2. język obcy (jeden z 
następujących: angielski, 
francuski, niemiecki, rosyjski) 

2. język obcy (jeden z 
następujących: angielski, 
francuski, niemiecki, rosyjski) 

3. historia 3. historia 3. historia 

4. wiedza o społeczeństwie 4. wiedza o społeczeństwie 4. wiedza o społeczeństwie 

5. biologia 5. biologia 5. biologia 

6. geografia 6. geografia 6. geografia 

7. chemia 7. chemia 7. chemia 



8. fizyka 8. fizyka 8. fizyka 

9. matematyka 9. matematyka 9. matematyka 

10. informatyka 10. informatyka 10. informatyka 

  11. podstawy 
przedsiębiorczości 11. podstawy przedsiębiorczości 

 

 

Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie na stopnie szkolne: 

od 93% do 100% pkt – celujący (6) 

od 78% do 92% pkt   – bardzo dobry (5) 

od 62% do 77% pkt   – dobry (4) 

od 46% do 61% pkt   – dostateczny (3) 

od 30% do 45% pkt   – dopuszczający (2) 

poniżej 30% pkt         – niedostateczny (1) 
 

Zgłaszanie do egzaminów eksternistycznych: 

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z przedmiotów 
ogólnokształcących z zakresu: 

 szkoły podstawowej dla dorosłych, 

 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 
stopnia 

nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (do końca 
lipca – sesja jesienna, do końca listopada – sesja zimowa) składa do okręgowej komisji 
egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów (pobierz wniosek). Do wniosku dołącza 
się świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły 
podstawowej.  

OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego 
osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ubiegająca 
się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie poinformowana przez 
dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku zakwalifikowania 
osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia deklaracji oraz dowodu wniesienia 
opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o zwolnienie z opłaty. 



Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji 
egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa 
dyrektorowi OKE: 

• deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji 
egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (pobierz deklarację: deklaracja)  dowód 
wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których zamierza 
zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat 
(pobierz wniosek o zwolnienie). 

 

Dostosowanie warunków: 

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminów eksternistycznych – na podstawie odpowiednich 

dokumentów – przysługuje osobom: 

• niewidomym 
• słabowidzącym 
• niesłyszącym 
• słabosłyszącym 
• z niepełnosprawnością ruchową 
• z afazją 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
• chorym lub niepełnosprawnym czasowo, w tym czasowo niesprawnym ruchowo. 

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE. 

Osoba ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności 
wraz z wnioskiem składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji. 


