
Egzamin z przedmiotów ogólnokształcących z zakresu: 
Szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej 

SESJA ZIMOWA: OD 1 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2017 r. 

Osoby rozpoczynające egzamin 
 
 
 

Do 30 listopada 2016r. 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego  
 

List polecony do 
dyrektora OKE 

Świadectwo (oryginał lub duplikat) potwierdzające 
ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy 

Kserokopia dowodu osobistego 

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków 
egzaminu – zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
dysfunkcję 

14 dni od daty 
wpłynięcia wniosku 

Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu, kwota opłaty za 
egzamin i nr konta 

OKE do 
zainteresowanego 

Od 14 listopada 2016 r. 
Do 16 grudnia 2016 r. 

Rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłaty List polecony do 
dyrektora OKE 

Osoby kontynuujące egzamin 

Do 31 grudnia 2016r. Deklaracja (wskazanie przedmiotów  zdawanych w sesji) List polecony do 
dyrektora OKE Dowód wpłaty (liczba przedmiotów x kwota za egzamin) 

Osoby, którym upłynął okres zdawania egzaminów 

Do 30 listopada 2016 r. Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminów 
eksternistycznych (maksymalnie o 2 sesje) 

List polecony do 
dyrektora OKE 

Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów (nie później niż w 
ciągu 3 lat od upływu okresu zdawania egzaminów) 

Osoby, które chcą przystąpić w maju 2016 r. do egzaminu maturalnego 

Do 31 grudnia 2016 r. Deklaracja maturalna (składają osoby, które zdały wszystkie 
egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz osoby, 
które do sesji zimowej 2017 r. włącznie zdeklarują komplet 
egzaminów) 

List polecony do 
dyrektora OKE 

 

SESJA JESIENNA: OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 PAŻDZIERNIKA 2017 r. 

Osoby rozpoczynające egzamin 
 
 
 

Do 31 lipca 2017 r.  

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego  
 

List polecony do 
dyrektora OKE 

Świadectwo (oryginał lub duplikat) potwierdzające 
ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy 

Kserokopia dowodu osobistego 

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków 
egzaminu – zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
dysfunkcję 

14 dni od daty 
wpłynięcia wniosku 

Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu, kwota opłaty za 
egzamin i nr konta 

OKE do 
zainteresowanego 

Od 14 lipca 2017 r. 
Do 18 sierpnia 2017 r. 

Rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłaty List polecony do 
dyrektora OKE 

Osoby kontynuujące egzamin 

Do 31 sierpnia 2017 r. Deklaracja (wskazanie przedmiotów  zdawanych w sesji) List polecony do 
dyrektora OKE Dowód wpłaty (liczba przedmiotów x kwota za egzamin) 

Osoby, którym upłynął okres zdawania egzaminów 

Do 31 lipca 2017 r. Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminów 
eksternistycznych (maksymalnie o 2 sesje) 

List polecony do 
dyrektora OKE 

Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów (nie później niż w 
ciągu 3 lat od upływu okresu zdawania egzaminów) 

Osoby, które chcą przystąpić w maju 2018 r. do egzaminu maturalnego 

Do 31 grudnia 2017 r. Deklaracja maturalna (składają osoby, które zdały wszystkie 
egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz osoby, 
które do sesji zimowej 2018 r. włącznie zdeklarują komplet 
egzaminów) 

List polecony do 
dyrektora OKE 

 



Egzamin z przedmiotów ogólnokształcących z zakresu: 
Szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej 

Zakres egzaminów: 

Zakres Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Szkoła podstawowa dla dorosłych 

1. język polski 
2. język obcy (jeden z następujących: angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski) 
3. historia i społeczeństwo 
4. przyroda 
5. matematyka 
6. zajęcia komputerowe 

 

Gimnazjum dla dorosłych 

1. język polski 
2. język obcy (jeden z następujących: angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski) 
3. historia 
4. wiedza o społeczeństwie 
5. biologia 
6. geografia 
7. chemia 
8. fizyka 
9. matematyka 
10. informatyka. 

 

Liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych 

1. język polski 
2. język obcy (jeden z następujących: angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski) 
3. historia 
4. wiedza o społeczeństwie 
5. biologia 
6. geografia 
7. chemia 
8. fizyka 
9. matematyka 
10. informatyka 
11. podstawy przedsiębiorczości. 

 

Wymagania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 
dla zasadniczej szkoły zawodowej 

1. język polski 
2. język obcy (jeden z następujących: angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski) 
3. historia 
4. wiedza o społeczeństwie 
5. biologia 
6. geografia 
7. chemia 
8. fizyka 
9. matematyka 
10. informatyka 
11. podstawy przedsiębiorczości 

 

 


