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Przed rozpoczęciem zalecane 
wyłączenie adblock i/lub filtrów 

prywatności



https://wyniki.edu.pl/

Możemy zalogować się za pomocą 
danych wygenerowanych przez szkołę, 
profil zaufany, e-dowód lub bankowość 
elektroniczną, jeżeli będą występowały 
problemy spróbuj wykorzystać 
alternatywną metodę

https://wyniki.edu.pl/














Na E-Mailu przyjdzie taka wiadomość:
Nadawca: 

ZIU (noreply@wyniki.edu.pl)
Tytuł: Aktualizacja adresu e-mail w 

ZIU

mailto:noreply@wyniki.edu.pl








Upewniamy się że 
Imię, Nazwisko i 

PESEL są poprawne 
oraz czy (JEŻELI 

MAMY W 
DOWODZIE) drugie 
imię jest wpisane



Ulica jest bez 
gwiazdki, ale jest 

wymagana



Jeszcze jesteśmy w trakcie 
nauki

Nie dotyczy naszej szkoły

Jeżeli nie jesteś uczniem, który 
pochodzi z Ukrainy, zaznaczasz 

opcję Egzamin w formule 2015 (bez 
dla obywateli Ukrainy)



Każdy ma obowiązkowo 3 egzaminy pisemne 
Polski, Matematyka, Język obcy nowożytny, 

który trzeba wybrać z listy.





A także, każdy ma obowiązek przystąpienia 
do egzaminów ustnych z j. Polskiego i j. 

obcego.



Każdy ma obowiązek 
przystąpienia do jednego 

rozszerzenia o ile nie posiada 
tytułu technika (więcej na 

kolejnych slajdach)



Przykładowy wybór matematyki

1



2



3
W przypadku pomyłki można usunąć



Przykładowy wybór informatyki

W przypadku informatyki od 
razu deklarujemy system, 

programy i język 
programowania, dalsze kroki jak 

z matematyką



Wyjątek do egzaminów 
rozszerzonych

Zaznaczamy tylko, gdy masz zdany pełny zawód (czyli np.: INF02 
i INF03) wraz z dyplomem, certyfikatem lub świadectwem, które 

załączysz jako załącznik do tego wniosku

!



Pierwsze 4 zgody są wymagane, że 
dane kontaktowe poprawne, zgoda 

odnośnie RODO, a pozostałe 2 że gdy 
nie przystąpimy do egzaminu, na 
który zapisałeś/aś się w kolejnej 

„próbie” będziesz musiał/a zapłacić



Dla osób z dostosowaniami (opiniami poradni)

Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarza. Opinie o 
dysgrafii, dysortografii, …, niedosłuch, częściowa lub pełna ślepota 

choroby przewlekłe.
Dołączamy skan wszystkich dokumentów, zalecane aby spakować go/je 

do pliku ZIP



Po kliknięci dalej pokaże się uzupełniona 
deklaracja do sprawdzenia, gdy już 

wszystko dobrze 





Sprawdzamy jeszcze raz i jeżeli nie trzeba 
edycji, a co za tym idzie od początku, 

drukujemy i przynosimy do szkoły.


