
Egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących z zakresu: 
szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, 

zasadniczej szkoły zawodowej 
 

SESJA ZIMOWA: OD 1 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2018 r. 
Osoby rozpoczynające egzamin 

do 30 listopada 2017 r. 

wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego 

list polecony do 
dyrektora OKE 

świadectwo (oryginał) 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 13 listopada 2017 r. 
do 15 grudnia 2017 r. rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłaty list polecony do 

dyrektora OKE 

do 31 grudnia 2017 r.  
deklaracja (wskazanie przedmiotów zdawanych w sesji) list polecony do 

dyrektora OKE dowód wpłaty (liczba przedmiotów x kwota za egzamin) 

Osoby kontynuujące egzamin  

do 31 grudnia 2017 r. 
deklaracja (wskazanie przedmiotów zdawanych w sesji) list polecony do 

dyrektora OKE dowód wpłaty (liczba przedmiotów x kwota egzamin) 

Osoby, którym upłynął okres zdawania egzaminów 

do 30 listopada 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 zadeklarują komplet 
egzaminów) 

list polecony do 
dyrektora OKE 

 
 

SESJA JESIENNA: OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 
Osoby rozpoczynające egzamin 

do 31 lipca 2018 r. 

wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego 

list polecony do 
dyrektora OKE 

świadectwo (oryginał) 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 16 lipca 2018 r. 
do 17 sierpnia 2018 r. rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłaty list polecony do 

dyrektora OKE 

do 31 sierpnia 2018 r.  
deklaracja (wskazanie przedmiotów zdawanych w sesji) list polecony do 

dyrektora OKE dowód wpłaty (liczba przedmiotów x kwota za egzamin) 

Osoby kontynuujące egzamin  

do 31 sierpnia 2018 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 2018 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 2019 r. do egzaminu maturalnego 

do 31 grudnia 2018 r. 
deklaracja maturalna (składają osoby, które zdały wszystkie 
egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz osoby, 
które do sesji zimowej 2019 r. włącznie zadeklarują komplet 
egzaminów) 

list polecony do 
dyrektora OKE 

 
 
 
 



 
 
 
 
Zakres egzaminów: 
 
LP. SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
ZASADNICZA SZKOŁA 

ZAWODOWA 
1 JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI 
2 MATEMATYKA MATEMATYKA MATEMATYKA MATEMATYKA 

3 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
(jeden z podanych): 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
(jeden z podanych): 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
(jeden z podanych): 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
(jeden z podanych): 

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI 
JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK NIEMIECKI 
JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK ROSYJSKI 
JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK FRANCUSKI 

4 INFORMATYKA INFORMATYKA INFORMATYKA INFORMATYKA 
5 PRZYRODA BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA 

6 HISTORIA I 
SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA HISTORIA HISTORIA 

7   FIZYKA FIZYKA FIZYKA 
8   GEOGRAFIA  GEOGRAFIA  GEOGRAFIA  

9   WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

10   CHEMIA CHEMIA CHEMIA 

11     PODSTAWY 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 PODSTAWY 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
 
 
 
 


	Osoby, którym upłynął okres zdawania egzaminów

