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REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW ZA OCENY I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 

UZYSKANE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
ORAZ ZA WYNIKI UZYSKANE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY.

Zagadnienia Punktacja szczegółowa Max. ilość punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 100 punktów

Język polski

dopuszczający  - 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Matematyka j.w 18 punktów

Do wyboru język angielski lub niemiecki j.w 18 punktów

Do wyboru fizyka, informatyka, geografia,
technika, zajęcia artystyczne lub plastyka

j.w 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty: 

10 punktów

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów

 tytuł laureata konkursu tematycznego 
              lub interdyscyplinarnego

7 punktów

 tytuł finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty: 

10 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu przedmiotowego

10 punktów

 dwóch lub więcej tytułów laureata 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego

7 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego

5 punktów

 tytułu finalisty konkursu 
przedmiotowego

7 punktów

 tytułu laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 punktów

 tytułu finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

3 punkty



Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na

szczeblu:  

 międzynarodowym 4 punkty

4 punkty
 krajowym 3 punkty

 wojewódzkim 2 punkty

 powiatowym 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów

możliwychdo uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty
Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty z:

Max. liczba punktów
100 punktów

 języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,35 35 punktów

 matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,35 35 punktów

 języka obcego nowożytnego - każdy procent mnoży się przez 0,3 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej.

Sposób przeliczenia na punkty ocen w przypadku zwolnienia z egzaminu
ósmoklasisty:

Max. liczba punktów
100 punktów

 języka polskiego dopuszczający  - 10 punktów

35 punktów

dostateczny – 15 punktów

dobry – 25 punktów

bardzo dobry – 30 punktów

celujący – 35 punktów

 matematyki         j.w 35 punktów

 języka obcego nowożytnego

dopuszczający  - 5 punktów

30 punktów
dostateczny – 10 punktów

dobry – 20 punktów

bardzo dobry – 25 punktów

celujący – 30 punktów

Ilość punktów uzyskana łącznie za świadectwo i wyniki egzaminu zewnętrznego
Max. liczba punktów

200 punktów


