
Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych  

w sesji zimowej – luty 2022 r.  

  

OŚRODEK  DLA ZDAJĄCYCH Z POWIATÓW LUB MIAST  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WROCŁAW  

  
  
  
  

  

ELEKTRONICZNE ZAKŁADY  
NAUKOWE WE WROCŁAWIU 
  

UL. BRANIBORSKA 57  
53-680 WROCŁAW  

  

  

 POWIAT DZIERŻONIOWSKI   

 POWIAT KŁODZKI  

 POWIAT MILICKI   

 POWIAT OLEŚNICKI  

 POWIAT ŚREDZKI   

 POWIAT ŚWIDNICKI  

 POWIAT TRZEBNICKI  

 POWIAT WOŁOWSKI   

 POWIAT WROCŁAWSKI   

 MIASTO WROCŁAW    
 POWIAT GŁOGOWSKI  

 POWIAT JAWORSKI  

 POWIAT JELENIOGÓRSKI  

 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI  

 POWIAT LEGNICKI  

 POWIAT LUBAŃSKI  

 POWIAT LUBIŃSKI  

 POWIAT LWÓWECKI  

 POWIAT POLKOWICKI  

 POWIAT WAŁBRZYSKI  

 POWIAT ZGORZELECKI  

 POWIAT ZŁOTORYJSKI  

 MIASTO JELENIA GÓRA  

 MIASTO LEGNICA  
 POWIAT OŁAWSKI  

 POWIAT BRZESKI  

 POWIAT GŁUBCZYCKI  

 POWIAT KĘDZIERZYŃSKOKOZIELSKI  

 POWIAT KRAPKOWICKI   

 POWIAT NYSKI  

 POWIAT OLESKI  

 POWIAT OPOLSKI  

 POWIAT PRUDNICKI  

 POWIAT STRZELECKI  

 MIASTO OPOLE 

 

 

  

 

 

 



Informacja dla przystępujących do egzaminów eksternistycznych 

w sesji zimowej – luty 2022 r. 

 

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

 

Każdy osoba przystępująca do egzaminu z informatyki może sprawdzić poprawność działania wybranego 

przez siebie oprogramowania i komputera, na którym będzie zdawała egzamin: 4 lutego 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 marca 2022 r. na adres podany we wniosku o dopuszczenie do 
egzaminów (informacje o wynikach nie będą udzielane telefonicznie ani mailowo), 

 

Przypominamy, że stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań, zakłócanie przebiegu 
egzaminu, korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych skutkuje unieważnieniem egzaminu (§ 21.1 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 sierpnia 2019  r., w sprawie egzaminów 
eksternistycznych - Dz. U. z dnia 9 września 2019 r. poz. 1717). 

 


