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                 SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
15 kwietnia 2021r. 

 
 

I. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 
1. wynik przedstawiony w procentach z matematyki i języka polskiego mnożymy przez 0,35; 
2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnożymy przez 0,3; 

 
II. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny 

wyrażone w stopniu: 
1. celującym – przyznaje się 18 pkt.; 
2. bardzo dobrym – przyznaje się 17 pkt.; 
3. dobrym – przyznaje się 14 pkt.; 
4. dostatecznym – przyznaje się 8 pkt.; 
5. dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt. 

 
III. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.; 

 
IV. Przeliczanie na punkty kryterium w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności w 

formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt.; 
 

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za: 
 

1. uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 
 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.; 
 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.; 
 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.; 
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2. uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się 10 pkt.; 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.; 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.; 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.; 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.; 

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.; 
 

3. uzyskanie w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim: 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 10 pkt.; 
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

– przyznaje się 4 pkt.; 
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

– przyznaje się 3 pkt.; 
 

4. uzyskanie w konkursach/turniejach o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.; 
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.; 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt.; 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu artystycznych lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 pkt.; 
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 pkt.; 
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 2 pkt.; 
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5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznej lub zawodach sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty na szczeblu: 
 międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt.; 
 krajowym – przyznaje się 3 pkt.; 
 wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.; 
 powiatowym – przyznaje się 1 pkt.; 

 
VI. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie.  
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTYCZNY ROZKŁAD PUNKTÓW: 
 

I. Punkty za świadectwo – 100, w tym: 
 maksymalna liczba punktów za język polski [za ocenę celującą] - 18; za matematykę - 18; za język obcy nowożytny – 18  

i za przedmiot dodatkowo punktowany – 18; 
 aktywność na rzecz innych [wolontariat] – 3; 
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7; 

 
II. Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100, w tym: 

 wynik procentowy z języka polskiego – 100% x 0,35 = 35pkt. 
 wynik procentowy z matematyki – 100% x 0,35 = 35pkt. 
 wynik procentowy z języka angielskiego – 100% x 0,30 = 30pkt. 
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VII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty [na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty] przelicza się na punkty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 35 pkt.; 
 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt.; 
 dobrym – przyznaje się po 25 pkt.; 
 dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt.; 
 dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt.; 

 
2. z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 30 pkt.; 
 bardzo dobrym – przyznaje się po 25 pkt.; 
 dobrym – przyznaje się po 20 pkt.; 
 dostatecznym – przyznaje się po 10 pkt.; 
 dopuszczającym – przyznaje się po 5 pkt.; 

 
Art. 44zw. sys. oświaty 
Zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony 
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora 
szkoły. 
 
Art. 44zw. sys. oświaty 
Zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony 
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora 
szkoły. 


