
  

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum  

i szczególne osiągnięcia kandydata 

Język polski 

celujący: 18 punktów 

bardzo dobry: 17 punktów 

dobry: 14 punktów 

dostateczny: 8 punktów 

dopuszczający: 2 punkty 

Matematyka 

celujący: 18 punktów 

bardzo dobry: 17 punktów 

dobry: 14 punktów 

dostateczny: 8 punktów 

dopuszczający: 2 punkty 

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne 

celujący: 18 punktów 

bardzo dobry: 17 punktów 

dobry: 14 punktów 

dostateczny: 8 punktów 

dopuszczający: 2 punkty 

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne 

celujący: 18 punktów 

bardzo dobry: 17 punktów 

dobry: 14 punktów 

dostateczny: 8 punktów 

dopuszczający: 2 punkty 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, zwłaszcza  

w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum) 

3 punkty 

Uzyskanie 

tytułu finalisty 

lub laureata 

zawodów  

i konkursów 

organizowanych 

przez 

kuratorów 

oświaty 

finalista konkursu przedmiotowego  ponadwojewódzkiego  – 10 punktów 

finalista m.in. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich – 10 punktów 

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego – 7 punktów 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 7 punktów 

laureat m.in. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 7 punktów 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 5 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 5 punktów 

finalista m.in. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 5 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 3 punktów 
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Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych ni 

w/w, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na terenie 

szkoły 

na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty 

na szczeblu krajowym - 3 punkty 

na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty 

na szczeblu powiatowym – 1 punkt 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu gimnazjalnego w całości lub jego części, przelicza się 

na punkty oceny z zajęć, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, stosownie do zakresu egzaminu, 

którego dotyczy zwolnienie – według następujących zasad: 

- j.polski – j.w. (eg skali 20,18,13,8,2 pkt.) 

- matematyka – jak dla j.polskiego 

- historia i wos – ze średniego wyniku punktacji obu 

- przedmioty przyrodnicze (biol,chem,fiz,geo) – ze 

średniego wyniku  

  punktacji czterech przedmiotów 

- j.obcy nowożytny (podst.roz.) – jak dla j.polskiego 

Egzamin gimnazjalny 

za każdy z bloków: język polski/historia 

i wos/ matematyka/ przedmioty 

przyrodnicze/j.obcy 

zgodnie z wynikami po 0,2 za każdy uzyskany procent 

♦ Uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych   

      punktów uwzględniając próg punktowy dla Liceum - 80 pkt., dla Technikum - 60 pkt. do wyczerpania   

      limitu miejsc. 

♦ Limit miejsc do poszczególnych klas: 25 osób. 


