
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę 

ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  

a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępo-

waniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:  

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt  

b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt  

 

2. z egzaminu gimnazjalnego:  

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1punkt  

Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egza-

min z języka obcego na poziomie podstawowym.  

Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po za-

okrągleniu do liczby całkowitej.  
a) z ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum:  

a) celujący 20 punktów,  

b) bardzo dobry 16 punktów,  

c) dobry 12 punktów,  

d) dostateczny 8 punktów.  

 

3. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co 

najwyżej 20 punktów za:  
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów),  

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty: (5 punktów), za uzyska-

nie więcej niż jednego tytułu finalisty: (8 punktów).  

c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wie-

dzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),  

I miejsce (tytuł laureata): (3 punkty),  

II miejsce (tytuł finalisty): (2 punkty),  

III miejsce (wyróżnienie): (1 punkt.).  

d) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).  

 
4. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.  

5. Wykaz konkursów, o których mowa w pkt 3 b):  

Rodzaj konkursu Nazwa konkursu 
Konkursy przedmiotowe - obejmujące i posze-

rzające treści podstawy programowej jednego  

przedmiotu o zasięgu wojewódzkim  

 
a) polonistyczny,  

b) historyczny,  

c) chemiczny,  

d) biologiczny,  

e) geograficzny,  

f) matematyczny,  

g) fizyczny,  

h) języka angielskiego,  

i) języka niemieckiego,  

j) języka francuskiego.  

k) Konkurs Historyczny. „Drogi Polaków do niepodległości 

w latach 1795-1989”  

 

Konkursy interdyscyplinarne  Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude” - odważ się być 

mądrym.  



Konkursy tematyczne   
a) „Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o cza-

sach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II,  

b) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”,  

c) Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i Losy 

Dalekich– życie Polaków w latach 1914 – 1989”,  

d) Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza i dzie-

je oręża polskiego latach 1887 – 1922. „O niepodległość i 

granice Rzeczpospolitej”;  

e) Prac Modelowo – Konstrukcyjnych.  

 

 


