
 

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Warszawie o miejscach, w których zostaną przeprowadzone 

egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018 roku 
 

 

Egzamin z zajęć komputerowych i informatyki odbędzie się 6 października 

/sobota/ o godz. 9:00 w Zespole Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka, ul. Kasprzaka 

19/21. 

 

Każdy zdający może sprawdzić działanie wybranego przez siebie oprogramowania 

5 października /piątek/ od godziny 14:00 do godziny 15:00. 

 

Egzaminy eksternistyczne z pozostałych przedmiotów z zakresu gimnazjum 

i liceum ogólnokształcącego zostaną przeprowadzone w terminie od 5 do 20 

października 2018 r. w siedzibie  

III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. L. Sowińskiego w Warszawie, 

ul. Rogalińska 2 /wejście od ul. Siedmiogrodzkiej/. 

 

Dojazd do ośrodków egzaminacyjnych od dworców kolejowych i stacji metra:  

- autobusami: 102, 103, 136 /przystanek Rogalińska/, 105, 109, 155, 171, 178, 190 

/przystanek Szpital Wolski/. 

 

Ze względu na zmiany w organizacji ruchu związane z rozbudową II linii metra 

zdający powinni w przeddzień egzaminu sprawdzić możliwość dojazdu 

i zaplanować podróż w taki sposób, aby nie spóźnić się na egzamin. Spóźnione 

osoby nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej po rozdaniu arkuszy 

egzaminacyjnych. 

 

Szczegółowa informacja o miejscu i terminach zdawania egzaminów zostanie 

przekazana zdającym listownie. 

Na każdy egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej, niż wyznaczona godzina, 

z ważnym dokumentem /z fotografią/ potwierdzającym tożsamość. Zdających 

obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę jakichkolwiek urządzeń 

telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych. 

 

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, a ponadto może korzystać 

z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w Komunikacie Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. 

Każdy zdający matematykę, chemię, fizykę, geografię, podstawy przedsiębiorczości 

może korzystać z własnego kalkulatora prostego i linijki oraz własnego cyrkla na 

egzaminie z matematyki i własnej lupy na egzaminach z historii i geografii. 

 

OKE w Warszawie przygotowuje dla każdego zdającego chemię – kartę wybranych 

tablic chemicznych, fizykę – kartę wybranych wzorów i stałych fizycznych, 

matematykę – zestaw wzorów matematycznych.  


