
 

 
Dla absolwentów gimnazjum 

 

 
Dla absolwentów szkoły podstawowej 

 
 
 
 

PROFILE 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod 

uwagę: 
 

- wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
- świadectwo ukończenia gimnazjum 

z  wyróżnieniem, 
- szczególne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum oraz 

następujące przedmioty: 

 
 
 
 

PROFILE 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod 

uwagę: 
 

-wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z  wyróżnieniem, 
- szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
oraz następujące przedmioty: 

 
 

językowy angielsko- hiszpański  
język polski 
matematyka 

geografia 
język angielski 

 
językowy angielsko- hiszpański 

język polski 
matematyka 

geografia 
język angielski 

 
biologiczno- chemiczny 

język polski 
matematyka 

biologia  
chemia 

 
biologiczno- chemiczny 

język polski 
matematyka 

biologia 
chemia 

humanistyczno- medialny 
(z rozszerzonym językiem 

angielskim) 

język polski 
matematyka 

historia 
wiedza o społeczeństwie 

humanistyczno- medialny 
 (z rozszerzonym językiem 

angielskim) 

język polski 
matematyka 

historia 
wiedza o społeczeństwie 

 
ekonomiczny 

 (angielski- dwujęzyczny) 

język polski 
matematyka 

geografia 
język angielski 

 
ekonomiczny 

 (angielski- dwujęzyczny) 

język polski 
matematyka 

geografia 
język angielski 

politechniczny 
 ( z podstawami programowania) 

język polski 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

politechniczny 
( z podstawami programowania) 

język polski 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

 
sportowo- biologiczny  

( z zajęciami rekreacyjnymi)  

język polski 
matematyka 

biologia 
wiedza o społeczeństwie 

 
sportowo- biologiczny 

 ( z zajęciami rekreacyjnymi) 

język polski 
matematyka 

biologia 
wiedza o społeczeństwie 

 



 

Trzyletnie liceum : 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z : języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2. 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: celujący- przyznaje się po 18 punktów; bardzo 

dobry – przyznaje się po 17 punktów; dobry – przyznaje się po 14 punktów; dostateczny - przyznaje się po 8 punktów; dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty. 

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4. Szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 punktów. 1 

5. Aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty. 

6. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym –200 punktów. 

 

Czteroletnie liceum: 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminów ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z : języka polskiego i  matematyki mnoży się przez 0,35, z 

języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: celujący- przyznaje się po 18 punktów; 

bardzo dobry –przyznaje się po 17 punktów; dobry – przyznaje się po 14 punktów; dostateczny - przyznaje się po 8 punktów; dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty. 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4.   Szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 punktów.2 

5.   Aktywność na rzecz innych ludzi –3 punkty. 

6.   Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym –200 punktów. 

                                                           
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. §6.1 
2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. §6.1 


