
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW OBOWIAZUJĄCE 

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 

 

 

Maksymalnie możesz otrzymać 200 punktów. 

 

Są one przyznawane za: 

 
 egzamin gimnazjalny – do 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, 

historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2; 

wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się 

przez 0,2) 

 oceny na świadectwie – do 80 punktów – obliczanych według skali: 

 dopuszczający   2 punktów; 

 dostateczny   8 punktów; 

 dobry 12 punktów; 

 bardzo dobry 16 punktów; 

 celujący 20 punktów; 

 

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W CZASIE KWALIFIKACJI 

NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI, 

Z KTÓRYCH OCENY PRZELICZANE SĄ NA PUNKTY 
 

– matematyczno-informatyczny (MI): 
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz informatyka lub fizyka lub chemia; 

– biologiczno-chemiczny (BCH): 
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz biologia lub chemia; 

– polonistyczno-społeczny (PW): 
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie;  

– językowy (J): 
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz historia lub geografia lub biologia lub fizyka lub 

chemia; 

 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA 

GIMNAZJUM BRANE POD UWAGĘ W CZASIE REKRUTACJI 
 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 



f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

na szczeblu (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum): 

a) międzynarodowym – 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

 w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 13 punktów; 

 

 stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 2 punkty (konieczny wpis 

na świadectwie ukończenia gimnazjum); 

 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów. 

 

 

Niezależnie od liczby uzyskanych punktów przyjmiemy Cię jeżeli jesteś laureatem lub finalistą 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

wymienionego w wykazie konkursów organizowanych przez kuratora oświaty. 


