
Jak obliczyć punkty do szkoły średniej 

Już niebawem rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do szkół średnich na rok szkolny 

2019/2020. Placówki w całej Polsce, zaczynają już przygotowywać swoje oferty edukacyjne, 

jednakże nie zawsze są w nich wszystkie potrzebne Wam informacje. 

Jedną z tych ważnych informacji jest sposób obliczania punktów rekrutacyjnych podczas 

naboru do szkół średnich. Postanowiliśmy więc wyjść na przeciw wszystkim, którzy szukają 

takich danych a mają problem ze znalezieniem takiej informacji, prezentując poniżej w 

przejrzysty sposób tabelę z zasadami jakimi należy kierować się podczas obliczania punktów 

do szkół średnich. 

Punkty z lat ubiegłych, ofertę edukacyjną szkół średnich oraz system do automatycznego 

obliczania punktów w czasie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

można znaleźć na naszej wyszukiwarce profili. 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Razem 

1. 

Liczbowo określona ocena z języka polskiego 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., 

dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 

punktów 

max 100 

punktów 

2. 

Liczbowo określona ocena z matematyki 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., 

dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 

punktów 

3. 

Liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., 

dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 

punktów 

4. 

Liczbowo określona ocena z czwartego przedmiotu 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., 

dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 

punktów 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

6. 

Dodatkowe osiągnięcia: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt., 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 pkt., 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 pkt. 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

max 18 

punktów 

https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne


a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 10 pkt., 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 4 pkt. 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 3 pkt.; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 

10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 pkt., 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt., 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 pkt. 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 3 pkt.; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo 

turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - 10 pkt., 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt., 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt., 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 7 pkt., 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 3 pkt., 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 2 pkt.; 



  

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - 4 pkt., 

b) krajowym - 3 pkt., 

c) wojewódzkim - 2 pkt., 

d) powiatowym - 1 pkt.  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. W konkursach wiedzy i 

artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w 

konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku 

niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub 

inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę 

organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. 

potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku 

sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny 

podmiot działający z jego upoważnienia) 

7. 
Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska 

szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 
3 punkty 

8. 

Egzamin gimnazjalny:   

max 100 

punktów 

część humanistyczna 

język polski (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 

0,2) 

historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt., wynik 

egzaminu mnoży się przez 0,2) 

max 40 

punktów 

część matematyczno-przyrodnicza 

matematyka (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 

0,2) 

przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt., wynik egzaminu 

mnoży się przez 0,2) 

max 40 

punktów 

część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy (max 

100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2) 

max 20 

punktów 

Egzamin ósmoklasisty:  

język polski 

język polski (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 

0,35) 

max 35 

punktów 



matematatyka 

matematyka (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 

0,35) 

max 35 

punktów 

języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy (max 

100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3) 

max 30 

punktów 

 


