
 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU  

dotyczący miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych  
dla dorosłych z zakresu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego 

w sesji jesiennej – październik 2022 r. 
 

Zgodnie z § 7.6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 
egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481), dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Gdańsku informuje, że egzaminy w sesji jesiennej - październik 2022 r. zostaną przeprowadzone zgodnie z 
zamieszczonym poniżej harmonogramem w placówkach egzaminacyjnych właściwych dla miejsca 
zamieszkania zdającego. 
 
 

PRZEDMIOT DATA GODZ. ZDAJĄCY  OŚRODEK 

Język obcy nowożytny: 
angielski, niemiecki, rosyjski  

7 październik 2022 r. (piątek) 15:00 

WOJEWÓDZTWO 
 

 POMORSKIE 

GDAŃSK 

Zespół Szkół 
Energetycznych  

ul. Reja 25 

Informatyka  8 październik 2022 r.  (sobota) 9:00 

Język polski  9 październik 2022 r. (niedziela) 9:00 

Biologia  9 październik 2022 r.  (niedziela) 12:30 

Chemia 14 październik 2022 r. (piątek) 15:00 

Geografia  15 październik 2022 r. (sobota) 9:00 

Wiedza o społeczeństwie  15 październik 2022 r. (sobota) 12:30 

Matematyka 16 październik 2022 r. (niedziela)  9:00 

Historia  16 październik 2022 r. (niedziela)  12:30 

Fizyka 21 październik 2022 r.  (piątek) 15:00 

Podstawy przedsiębiorczości 22 październik 2022 r.  (sobota) 9:00 

Język obcy nowożytny: 
angielski, niemiecki, rosyjski  

7 październik 2022 r. (piątek) 15:00 

WOJEWÓDZTWO 
 

KUJAWSKO-
POMORSKIE 

oraz 

 „ZAPOWIEDNIK”  
 

BYDGOSZCZ 

Zespół Szkół 
Elektronicznych  

ul. Karłowicza 20 

 

Informatyka  8 październik 2022 r.  (sobota) 9:00 

Język polski  9 październik 2022 r. (niedziela) 9:00 

Biologia  9 październik 2022 r.  (niedziela) 12:30 

Chemia 14 październik 2022 r. (piątek) 15:00 

Geografia  15 październik 2022 r. (sobota) 9:00 

Wiedza o społeczeństwie  15 październik 2022 r. (sobota) 12:30 

Matematyka 16 październik 2022 r. (niedziela)  9:00 

Historia  16 październik 2022 r. (niedziela)  12:30 

Fizyka 21 październik 2022 r.  (piątek) 15:00 

Podstawy przedsiębiorczości 22 październik 2022 r.  (sobota) 9:00 

 

 Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem z dowodem osobistym. 

 Osoby, które nie dokonały wpłaty w terminie nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. 

 Osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych w OKE Gdańsk, 
a nie zamieszkują w wymienionych powiatach, mają się zgłosić na egzaminy zgodnie  
z otrzymanym indywidualnym harmonogramem. 

 Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani żadnych materiałów lub 
przyborów pomocniczych niż wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym www.cke.edu.pl  
 

 

http://www.cke.edu.pl/

