
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

DO INFORMACJI 
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: 
� LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH 
� SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH 
� WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE 

PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

� WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE 

PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

1 
 

obowiązujące w 2022 r. 
 
 
 
 
 

                                            
1 Egzaminy z zakresu branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się od sesji jesiennej w 2022 roku. 



 

 

Załącznik 2.1 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH 

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami. 
 

Przedkładam wniosek o dopuszczenie mnie do egzaminów eksternistycznych z zakresu (proszę 
zaznaczyć znakiem X odpowiedni zakres): 
 

 szkoły podstawowej dla dorosłych 
  

 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
  

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

 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia* 

począwszy od jesiennej/zimowej** sesji egzaminacyjnej w .................. roku. 

Dane osobowe 
                             

nazwisko 
 

                             
          imię drugie imię 
 

                                 
                      numer PESEL                              nazwisko rodowe 

 

  -   -                           
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)                                                      miejsce urodzenia 

 

Adres korespondencyjny 

 
ulica, numer domu/mieszkania 

 

      -    
                   miejscowość                                        poczta                          kod pocztowy 
 

            
         numer  telefonu                    województwo 
 

   
                powiat                              gmina 

 
adres e-mail 

 

Do wniosku dołączam (proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni załącznik): 

 świadectwo ukończenia klasy/szkoły/indeks** 
  

 zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji***. 
 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem. (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)****. 
� Oświadczam, że podane dane teleadresowe umożliwiają kontakt ze mną. 
� Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami wnoszenia opłaty za egzamin eksternistyczny. 

 
..........................................  ..................................              …………………….……..…………  
            miejscowość                            data                                      podpis składającego wniosek 
 

*Egzaminy przeprowadza się od sesji jesiennej w 2022 r. 
**Niepotrzebne skreślić. 
***Zaświadczenie składają osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, ubiegające się o zdawanie egzaminów 
w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności. 
****Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz 
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej 
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
  



 

 

Załącznik 2.2 
 
 
...............................................................................                      
................................................... 

imię i nazwisko                                                                                miejscowość, data 

 

           
                     

numer
 
PESEL 

 
 
 

DEKLARACJA 
 
 
Deklaruję przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla 

dorosłych w sesji ..................................... w roku .................................... z następujących 

zajęć edukacyjnych: 

 
W kratkę przed nazwą wybranego przedmiotu zdający wpisuje znak X. 

 
 
 język polski  matematyka  biologia 
      
 historia   fizyka   geografia 
      
 wiedza o społeczeństwie  chemia   
      

 język obcy (jaki?) ...................................................................................... 
    Proszę wpisać: angielski, francuski, niemiecki albo rosyjski.

 
    

 informatyka*   

 
Windows z systemem plików NTFS wraz z pakietem programów użytkowych MS Office 
(w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) albo OpenOffice albo LibreOffice** 

  

 informatyka* 

Linux ze środowiskiem graficznym wraz z pakietem programów użytkowych OpenOffice 
albo LibreOffice** 

 
 
                                                                                                  .................................................. 
                                                                                                                             podpis składającego deklarację 

*Należy zaznaczyć tylko jeden wybór. 
 
**Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają szczegółowych informacji o wersji oprogramowania (systemu 
operacyjnego i pakietu programów użytkowych), stosowanej w danym ośrodku egzaminacyjnym. 
  



 

 

Załącznik 2.4 
 
 
...............................................................................                       
................................................... 

imię i nazwisko                                                                                  miejscowość, data 

 

           
                     

numer
 
PESEL 

 
 
 

DEKLARACJA 
 
 
Deklaruję przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych w sesji ................................. w roku ............................. z następujących zajęć 

edukacyjnych: 

 

W kratkę obok wybranego przedmiotu zdający wpisuje znak X. 

 
 
 język polski  matematyka  biologia 
      
 historia  fizyka   podstawy przedsiębiorczości 
      
 wiedza o społeczeństwie  chemia  geografia 
      
 język obcy (jaki?) ...................................................................................... 

    Proszę wpisać: angielski, francuski, niemiecki albo rosyjski.
 

    
 informatyka*   

 
Windows z systemem plików NTFS wraz z pakietem programów użytkowych MS Office 
(w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) albo OpenOffice albo LibreOffice** 

 

 informatyka* 

Linux ze środowiskiem graficznym wraz z pakietem programów użytkowych OpenOffice 
albo LibreOffice** 

 
                                                                                                  .................................................. 
                                                                                                                              podpis składającego deklarację 

*Należy zaznaczyć tylko jeden wybór. 
 
**Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają szczegółowych informacji o wersji oprogramowania (systemu 
operacyjnego i pakietu programów użytkowych), stosowanej w danym ośrodku egzaminacyjnym. 
  



 

 

 

Załącznik 2.5b 
 
 
...............................................................................                   
................................................... 

imię i nazwisko                                                                                         miejscowość, data 

 

           
                     

numer
 
PESEL 

 
 

DEKLARACJA 
 
 
Deklaruję przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w sesji 

................................. w roku ............................. z następujących zajęć edukacyjnych: 

 

W kratkę obok wybranego przedmiotu zdający wpisuje znak X. 

 
 
 język polski  matematyka  biologia* 
      
 historia  fizyka*  podstawy przedsiębiorczości 
      
 wiedza o społeczeństwie  chemia*  geografia* 
      
 język obcy (jaki?) ...................................................................................... 

    Proszę wpisać: angielski, francuski, niemiecki albo rosyjski.
 

    
 informatyka**   

 
Windows z systemem plików NTFS wraz z pakietem programów użytkowych 
MS Office (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) albo OpenOffice albo LibreOffice*** 

  

 informatyka** 

Linux ze środowiskiem graficznym wraz z pakietem programów użytkowych OpenOffice 
albo LibreOffice*** 

 
                                                                                                  .................................................. 
                                                                                                                              podpis składającego deklarację 

 
*Zdający przystępuje do egzaminów z dwóch zajęć wybranych spośród następujących: geografia, biologia, 
chemia, fizyka. 
**Należy zaznaczyć tylko jeden wybór. 
***Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają szczegółowych informacji o wersji oprogramowania (systemu 
operacyjnego i pakietu programów użytkowych), stosowanej w danym ośrodku egzaminacyjnym. 



 

 

  



 

 

Załącznik 2.5c 
 
 
...............................................................................                   
................................................... 

imię i nazwisko                                                                                         miejscowość, data 

 

           
                     

numer
 
PESEL 

 
 

DEKLARACJA 
 
 
Deklaruję przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia w sesji 

................................. w roku ............................. z następujących zajęć edukacyjnych: 

 

W kratkę obok wybranego przedmiotu zdający wpisuje znak X. 

 
 
 język polski     
      

 matematyka     
      

 język obcy (jaki?) ...................................................................................... 
    Proszę wpisać: angielski, francuski, niemiecki albo rosyjski.

 
    
 informatyka*   

 
Windows z systemem plików NTFS wraz z pakietem programów użytkowych 
MS Office (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) albo OpenOffice albo LibreOffice** 

  

 informatyka* 

Linux ze środowiskiem graficznym wraz z pakietem programów użytkowych OpenOffice 
albo LibreOffice** 

 
                                                                                                  .................................................. 
                                                                                                                              podpis składającego deklarację 

*Należy zaznaczyć tylko jeden wybór. 
 
**Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają szczegółowych informacji o wersji oprogramowania (systemu 
operacyjnego i pakietu programów użytkowych), stosowanej w danym ośrodku egzaminacyjnym. 
 

 

  



 

 

Załącznik 2.6 
 
 
.....................................................    ............................................................ 
  imię i nazwisko       miejscowość, data 
 

           
     numer PESEL 

 
 
 
Pan/Pani  ........................................................................ 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w ..................................................................................... 

 
 
 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY 
 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z opłaty za egzaminy eksternistyczne w sesji 

.............................................. w roku ........................... z powodu niskich dochodów. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty*: 

1. ........................................................................... 

2. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

 
Jednocześnie oświadczam, że (niepotrzebne skreślić): 
a) jestem osobą samotnie gospodarującą 
b) jestem osobą bezrobotną 
c) pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z członkami mojej rodziny (należy 
dołączyć stosowne oświadczenie o liczbie członków rodziny i zaświadczenia o dochodach 
wszystkich członków rodziny). 
 
 

................................................... 
podpis składającego wniosek 

 
 

 __________________________________________________________________________________________ 
 
*Np. oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zaświadczenie 
o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o dochodach, 
dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych zapomóg, zasiłków (np. odcinek renty). 
 
Uwaga: Wszystkie zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganych dochodów netto lub 
zaświadczenia z Urzędu Pracy należy dostarczyć z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 
  



 

 

Załącznik 2.7 
 
 
.....................................................     .......................................... 
 imię i nazwisko                miejscowość, data 
 

           
     numer PESEL 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O LICZBIE CZŁONKÓW RODZINY POZOSTAJĄCYCH  
WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

 
 

Oświadczam, że liczba członków mojej rodziny, z którymi pozostaję we wspólnym 
gospodarstwie, łącznie ze mną wynosi ....................... osoby/osób. Członkami wyżej 
wymienionej rodziny są∗ (wymienić w tabeli): 

 

Lp. Nazwisko i imię Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa* 

Wpisać:  
zatrudniony, emeryt, rencista, bezrobotny, 
uczeń, student i podać nazwę zakładu 
pracy, szkoły, uczelni 

1. 
  

wnioskodawca 
 

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 
§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444), potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych w niniejszym oświadczeniu. 

 
 ............................................................. 

podpis składającego oświadczenie 
  

                                            
∗Np. rodzice, rodzeństwo, małżonek/a, dzieci. 



 

 

Załącznik 2.8 
 
 
.........................................                                             .................................................  
             imię i nazwisko                                                                                 miejscowość, data     
  
......................................... 

          numer PESEL 

 
 
 
Pan/Pani  ........................................................................ 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w ..................................................................................... 

 
 
 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZDAWANIA EGZAMINÓW 
 
 

Zwracam się z prośbą o przedłużenie okresu zdawania egzaminów eksternistycznych 

z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych / liceum ogólnokształcącego dla dorosłych / 

branżowej szkoły I stopnia / branżowej szkoły II stopnia∗ o dwie sesje egzaminacyjne 

z powodu  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. ........................................................................... 

2. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

 
 
 

................................................... 
                                                                                                             podpis składającego wniosek 

  

                                            
∗Niepotrzebne skreślić. 



 

 

Załącznik 2.9 
 
 
.........................................                                                ............................................... 
          imię i nazwisko                                                                                     miejscowość, data     
 
......................................... 

            numer PESEL 

 
 
Pan/Pani  ........................................................................ 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w ..................................................................................... 

 
 
 

WNIOSEK O ZALICZENIE ZDANYCH EGZAMINÓW 
 
 
 

Zwracam się z prośbą o zaliczenie mi zdanych egzaminów eksternistycznych z zakresu 
szkoły podstawowej dla dorosłych / liceum ogólnokształcącego dla dorosłych / branżowej 
szkoły I stopnia / branżowej szkoły II stopnia∗ z następujących zajęć edukacyjnych:  

Nazwa zajęć edukacyjnych i data (sesja) ich zdania: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

                            .........................................................  

                                                                                                          podpis składającego wniosek              

  

                                            
∗Niepotrzebne skreślić. 



 

 

Załącznik 8.1 
 

……………………………… ………………… 
miejscowość data 

..................................................................... 
  imię i nazwisko zdającego 
 

           

numer PESEL 

..................................................................... 
  adres zdającego 

...................................................................... 
  dane kontaktowe zdającego (nr telefonu, e-mail) 

 
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we ………………………………………………… 
 

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ  
PRACY EGZAMINACYJNEJ 

 
CZĘŚĆ A. Wypełnia zdający 
 
Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 
egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717) składam wniosek o wgląd do sprawdzonej 
i ocenionej pracy egzaminacyjnej.  
 
Wgląd dotyczy pracy egzaminacyjnej / prac egzaminacyjnych z egzaminu eksternistycznego 
z następujących zajęć edukacyjnych: 

..........................................................................               

.......................................................................... 

..........................................................................               

.......................................................................... 

..........................................................................               

.......................................................................... 

..........................................................................               

.......................................................................... 

..........................................................................               

.......................................................................... 

..........................................................................               

.......................................................................... 
 
Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu i miejsca dokonania wglądu. 
 
 

…………………………………………………… 
podpis zdającego 

 

 
CZĘŚĆ B. Wypełnia okręgowa komisja egzaminacyjna 

 
 

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 
data ustalenia wglądu wyznaczony termin wglądu podpis osoby ustalającej termin wglądu 



 

 

 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony 
poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

  



 

 

Załącznik 8.2 
 

……………………………….. ………………… 
miejscowość data 

..................................................................... 
  imię i nazwisko zdającego 
 

           

numer PESEL 

 

..................................................................... 
  adres zdającego 

...................................................................... 
  dane kontaktowe zdającego (nr telefonu, e-mail) 
 
 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we ……………………………………………….. 
 
 

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW 
 
 
Składam wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu eksternistycznego 
z następujących zajęć edukacyjnych: 
 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
Szczegóły wniosku*: 
 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
 

............................................................................... 
podpis zdającego 

 
*Należy wskazać numery zadań, których ocena powinna zostać zweryfikowana, wraz z uzasadnieniem. 
 
 
 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony 
poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 


