
                   REKRUTACJA 2019/2020 – INFORMACJE DLA GIMNAZJALISTY 

I. Proponowane profile 

profil przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające 

biologiczno-chemiczny biologia, chemia, matematyka lub fizyka; 

przedmiot uzupełniający: historia i 

społeczeństwo 

matematyczno-informatyczny matematyka, informatyka, fizyka; 

 przedmioty uzupełniające: elementy analizy 

matematycznej, historia i społeczeństwo 

matematyczno-językowy matematyka, język obcy (wiodący), fizyka lub 

geografia;  

przedmioty uzupełniające: elementy analizy 

matematycznej, historia i społeczeństwo 

ratowniczo-sportowy biologia, język obcy (wiodący); 

 przedmioty uzupełniające: podstawy 

ratownictwa medycznego, zespołowe gry 

sportowe, historia i społeczeństwo 

humanistyczno-językowy język polski, historia, język obcy (wiodący); 

przedmioty uzupełniające: elementy wiedzy o 

społeczeństwie, przyroda 

humanistyczny język polski, historia, wiedza o 

społeczeństwie; 

 przedmioty uzupełniające: elementy filozofii, 

przyroda 

II. Kryteria  i punktacja 

 

kryteria punktacja 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena celująca z języka polskiego   18 pkt 

ocena celująca z matematyki   18 pkt 

ocena celująca z I przedmiotu*   18 pkt 

ocena celująca z II przedmiotu**   18 pkt 

szczególne osiągnięcia   18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 

    7 pkt 

aktywność społeczna     3 pkt 

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie 

rozszerzonym 

nie przelicza się 

Maksymalnie kandydat może zdobyć 200 punktów rekrutacyjnych.  

UWAGA!  Za ocenę bardzo dobrą przyznaje się po 17 punktów, za dobrą – po 14 punktów, 

za dostateczną – po 8 punktów, za dopuszczającą – po 2 punkty. 



*Komisja weźmie pod uwagę przedmioty, które odpowiadają profilowi danej klasy: 

biologiczno-chemiczny – biologia lub chemia, 

matematyczno- informatyczny – fizyka lub informatyka, 

matematyczno-językowy – fizyka lub geografia, 

ratowniczo-sportowy – biologia lub wychowanie fizyczne, 

humanistyczno-językowy – historia lub wiedza o społeczeństwie, 

humanistyczny – historia lub wiedza o społeczeństwie. 

Uwzględniona zostanie wyższa ocena roczna. 

** Jako drugi dodatkowy przedmiot Komisja uwzględni ten język obcy, z którego kandydat 

otrzymał wyższą ocenę roczną. 

III. Terminy 

 

 
 

 

 

 

 


