
 

 
 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

2 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

Liceum Św. Marii Magdaleny 
ul. Garbary 24 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
humanistyczna 

język polski 
język angielski 

historia 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. francuski 

175,20 177,05 186,90 

1B 
humanistyczna z przedmiotem 

architektura i sztuka 

język polski 
historia 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. francuski 

j. hiszpański 
168,85 173,25 191,90 

1C 
matematyczno-biologiczno-

chemiczna 

biologia 
chemia 

matematyka 

język obcy 
biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

178,85 181,45 190,00 

1F 
matematyczno-fizyczna 

matematyka 
fizyka 

język obcy 
fizyka 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

175,75 178,15 193,00 

1G 
 matematyczno-geograficzna 

(menedżerska) 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

176,70 178,82 190,70 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

3 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

cd. na stronie 4 

I LO im. K. Marcinkowskiego 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

ul. Bukowska 16 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

Abakus gr. 1 
matematyka 

fizyka 
fizyka 

informatyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

170,45 175,00 189,60 

Abakus gr. 2 
matematyka 

fizyka 
fizyka 

informatyka 
j. angielski 

j. hiszpański 
172,75 174,45 185,45 

Columbus 
matematyka 

geografia 
język obcy 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

169,60 172,40 179,40 

Lex gr. 1 
język polski 

historia 
historia 

WOS 
j. angielski 
j. niemiecki 

168,40 169,07 196,70 

Lex gr. 2 
język polski 

historia 
historia 

WOS 
j. angielski 

j. hiszpański 
169,80 175,78 183,10 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

4 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

I LO im. K. Marcinkowskiego 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

ul. Bukowska 16 
cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

Medicus 
biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski    
j. hiszpański 

172,80 175,70 196,00 

Vita 
chemia 
biologia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

169,85 171,65 180,00 

Sigma 
matematyka 

chemia 
język obcy 

chemia 
j. angielski 
j. niemiecki 

169,85 173,20 184,85 

Galia 
klasa wstępna dwujęzyczna –  

język francuski  
język francuski 

język obcy 
drugi język obcy 

sprawdzian predyspozycji 
językowych 
min. 30 p., 

maks. 100 p. 

j. francuski 
j. angielski 

223,30 241,75 264,70 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

5 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

cd. na stronie 6 

II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej 
ul. Matejki 8/10 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1a 
pre-IB 

język angielski 

język obcy 
chemia 

sprawdzian kompetencji 
językowych  

z j. angielskiego 
min. 110 p.,  
maks. 220 p. 

j. angielski    
j. hiszpański 
j. francuski 
j. niemiecki 

285,70 311,75 361,00 

1b 
PRAWNICZA 

język polski 
historia 

język angielski 

język obcy 
historia 

j. angielski    
j. francuski 

170,55 173,00 184,65 

1c1 
MEDYCZNA DSD 

biologia 
chemia 

język niemiecki 

biologia 
chemia 

j. niemiecki 
j. angielski 

174,00 176,00 180,45 

1c2 
EKONOMICZNA 

matematyka 
informatyka 

geografia 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

171,85 174,80 183,25 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

6 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej 
ul. Matejki 8/10 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1d 
MEDYCZNA 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski    
j. niemiecki 

176,75 180,78 189,80 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

7 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

cd. na stronie 8 

III LO im. św. Jana Kantego 
ul. Strzelecka 10 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1a 
PITAGORAS – akademicka 

matematyka 
fizyka 

fizyka 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

172,00 173,28 182,80 

1b 
VESPUCCI – akademicka 

matematyka 
geografia 

geografia 
język obcy 

j. angielski    
j. hiszpański 
j. francuski 

174,15 176,50 180,60 

1c 
LINUX – akademicka 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

fizyka 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

173,80 176,45 183,65 

1d 
DA VINCI – akademicka 

język polski 
historia 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski    
j. hiszpański 
j. francuski 

168,30 170,45 175,60 

1e 
LINNEUSZ – akademicka 

biologia 
chemia 

biologia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 

172,20 174,00 180,25 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

8 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

III LO im. św. Jana Kantego 
ul. Strzelecka 10 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1f 
AVICENNA – akademicka 

biologia 
chemia 

biologia 
język obcy 

j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 

169,70 171,32 179,45 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

9 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

cd. na stronie 10 

IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej 
ul. Swojska 6 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 A 
Akademicka – Ekonomiczna 

matematyka 
geografia 

język angielski 

WOS 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

167,95 169,65 188,90 

1 B 
Medyczna 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

165,65 167,15 176,85 

1 D 
Informatyczna 

matematyka 
informatyka 

fizyka 

fizyka 
informatyka 

j. angielski 
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

166,80 168,27 173,30 

1 F 
Akademicka – Dziennikarska 

język polski 
historia 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

160,95 163,50 169,15 

 



Stan na 20.07.2022 r. 

10 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej 
ul. Swojska 6 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 G 
Psychologiczno-prawnicza 

język polski 
historia 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

162,95 165,55 172,40 

  

    
 



Stan na 20.07.2022 r. 

11 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

cd. na stronie 12 

V LO im. K. Potockiej 
ul. Zmartwychwstańców 10 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1a 
medyczna 22 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

168,15 170,95 174,20 

1b 
teatralno-filmowa 22 

język polski 
historia 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

161,00 165,57 181,65 

1c 
biologiczno-chemiczna 22 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

166,75 167,90 176,40 

1d 
dziennikarsko-prawna 22 

język polski 
historia 

WOS 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 

162,10 164,35 175,75 

1e 
politechniczna 22 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

fizyka 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

169,80 172,00 178,15 

 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

12 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

 

V LO im. K. Potockiej 
ul. Zmartwychwstańców 10 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1f 
akademicka 22 

matematyka 
geografia 

informatyka 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

165,95 168,08 176,95 

1g 
turystyczno-ekonomiczna 22 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

165,15 167,07 179,15 

1h 
europejska 22 

język angielski 
geografia 
historia 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

161,15 164,15 181,15 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

13 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

VI LO im. I. Paderewskiego 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

ul. Krakowska 17a 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
Humanistyczno-prawnicza 

2022/2023 

język polski 
historia 

WOS 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. włoski 

167,70 171,95 185,25 

1B 
Historyczno-językowa 

2022/2023 

język polski 
historia 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

164,95 167,03 186,60 

1C 
Politechniczna 

2022/2023 

matematyka 
fizyka 

język angielski 

fizyka 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

168,45 169,90 178,55 

1D 
Ekonomiczno-językowa 

2022/2023 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 

171,40 173,30 177,85 

1E 
Biologiczno-chemiczna 

2022/2023 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. francuski 

167,25 168,28 176,55 

  cd. na stronie 14 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

14 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

VI LO im. I. Paderewskiego 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

ul. Krakowska 17a 
cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1F 
Biologiczno-chemiczna 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski    
 j. hiszpański 

169,05 171,48 181,00 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

15 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

VII LO im. Dąbrówki 
ul. Żeromskiego 8/12 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

A 
Medialny 

historia 
język polski 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

164,25 166,97 179,90 

B 
Biologiczno-Chemiczny 

biologia 
chemia 

język angielski 

biologia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

168,45 170,03 178,40 

C 
Ekonomiczny 

geografia 
matematyka 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

168,75 171,47 177,45 

D 
Politechniczny 

fizyka 
matematyka 

język angielski 

fizyka 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

167,30 168,90 178,55 

 
  

cd. na stronie 16 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

16 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

VII LO im. Dąbrówki 
ul. Żeromskiego 8/12 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

0 
Wstępny 

język niemiecki 

język obcy 
drugi język obcy 

sprawdzian predyspozycji 
językowych 
min. 30 p.,  

maks. 100 p. 

j. niemiecki 
j. angielski 

224,55 240,00 272,95 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

17 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

VIII LO im. A. Mickiewicza 
ul. H. Cegielskiego 1 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A IKA 
mat-fiz-inf 

Informatyczna Klasa Akademicka 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

fizyka 
język obcy 

j. angielski    
 j. niemiecki 

 
176,85 180,95 192,15 

1B MKA 
mat-fiz-inf 

Matematyczna Klasa Akademicka 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

fizyka 
język obcy 

j. angielski    
 j. niemiecki 

177,45 179,70 188,15 

1C FKA 
mat-fiz-inf 

Fizyczna Klasa Akademicka 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

fizyka 
język obcy 

j. angielski    
 j. niemiecki 

 
175,00 175,75 190,85 

1D EKA – gr.1 
mat-geo-językowa 

Ekonomiczna Klasa Akademicka 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

172,30 174,55 181,00 

  cd. na stronie 18 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

18 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

VIII LO im. A. Mickiewicza  

ul. H. Cegielskiego 1 
cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1D EKA – gr.2 
mat-geo-językowa 

Ekonomiczna Klasa Akademicka 
 

matematyka 
geografia 

język niemiecki 

geografia 
język obcy 

j. niemiecki 
j. angielski 

171,60 173,65 183,85 

1E/F PKM 
biol-chem 

Patronackie Klasy Medyczne 
 

biologia 
chemia 

biologia 
język obcy 

j. angielski    
 j. niemiecki 
j. francuski 

173,85 176,90 188,20 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

19 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

IX LO im. K. Libelta 
ul. Warzywna 24 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
prozdrowotna 

biologia 
chemia 

biologia 
język obcy 

j. angielski    
j. niemiecki    
j. hiszpański 

165,05 166,70 184,45 

1B 
inżynieryjna 

matematyka 
fizyka 

język obcy 
fizyka 

j. angielski    
j. niemiecki    
j. hiszpański 

165,85 167,80 177,20 

1C 
biznesowa 

matematyka 
geografia 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki    

j. włoski 
164,45 166,40 187,65 

1D1 
europejska 

geografia 
język niemiecki 

drugi język obcy 
geografia 

j. niemiecki 
j. angielski 

160,25 162,75 189,35 

1D2 
europejska 

geografia 
język hiszpański 

drugi język obcy 
geografia 

j. hiszpański 
j. angielski 

162,85 166,15 182,20 

 
  

cd. na stronie 20 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

20 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

IX LO im. K. Libelta 
ul. Warzywna 24 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1E 
prawnicza 

historia 
język angielski 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

160,80 164,15 175,80 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

21 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

X LO im. Przemysła II 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 

os. Rzeczypospolitej 111 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 A1 
LINGWISTYCZNA 

język angielski 
geografia 
historia 

geografia 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 

153,35 155,63 159,70 

1 A2 
LINGWISTYCZNA 

język angielski 
geografia 
historia 

geografia 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 

155,40 157,95 162,55 

1 B1 
POLITECHNICZNA 

matematyka 
fizyka 

język angielski 

fizyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

159,80 162,15 189,40 

1 B2 
EKONOMICZNA 

(klasa akademicka UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO) 

matematyka 
geografia 

język angielski 

fizyka 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

158,70 160,90 168,80 

1 C1 
DZIENNIKARSKA 

język polski 
geografia 

geografia 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 

149,55 153,15 154,90 

  cd. na stronie 22 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

22 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

X LO im. Przemysła II 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 

os. Rzeczypospolitej 111 
cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 C2 
DZIENNIKARSKA 

język polski 
geografia 

geografia 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 

149,65 151,80 154,20 

1 D1 
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

155,15 156,05 161,45 

1 D2 
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. hiszpański 

156,30 158,50 166,05 

1 E1 
FILMOWO-TEATRALNA 

język polski 
historia 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 

148,05 150,80 160,15 

1 E2 
FILMOWO-TEATRALNA 

język polski 
historia 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 

147,00 150,50 156,90 

 



Stan na 20.07.2022 r. 

23 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XI LO im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich  
ul. Ściegiennego 134 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1.1 
biologiczno-chemiczny 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski    
 j. niemiecki 

162,75 164,82 167,65 

1.2 
lingwistyczno-geograficzny 

język angielski 
geografia 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
 j. niemiecki 

160,85 163,60 176,60 

1.3 
lingwistyczny 

język angielski 
język polski 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 

159,75 163,97 177,25 

1.4 
humanistyczny 

język polski 
historia 

historia 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

155,05 157,25 165,90 

1.5 
matematyczno-geograficzny 

matematyka 
geografia 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

162,70 164,18 183,80 

 
  

cd. na stronie 24 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

24 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XI LO im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich  
ul. Ściegiennego 134 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1.6 
wschodoznawczy 

historia 
język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

146,30 148,60 159,05 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

25 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie 
ul. Kutrzeby 8 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
klasa ekonomiczna: 

profil matematyczno-geograficzno-
językowy 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
164,20 166,38 185,10 

1B 
klasa humanistyczna: 

profil teatrologiczno-filmoznawczy 

język polski 
historia 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

160,45 163,43 190,75 

1C 
klasa humanistyczna: 

 profil prawniczy 

historia 
język polski 

WOS 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

160,20 163,65 174,15 

1D 
klasa medyczna: 

profil biologiczno-chemiczny 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

165,15 166,60 190,00 

 
  

cd. na stronie 26 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

26 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie 
ul. Kutrzeby 8 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 E  
klasa politechniczna: 

1E1 profil matematyczno-fizyczny 

matematyka 
fizyka 

fizyka 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
165,55 166,53 171,20 

1 E  
klasa politechniczna: 

1E2 profil matematyczno-
informatyczny 

matematyka 
informatyka 

informatyka 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
167,90 171,43 190,45 

1 F  
klasa ekonomiczna: 

profil geograficzno-matematyczny 

geografia 
matematyka 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

- - - 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

27 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XIV LO im. Kazimierza Wielkiego 
os. Piastowskie 106 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

A1 
artystyczno-pedagogiczna  

ARTE 

WOS 
historia sztuki 

język hiszpański 

historia 
WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 

154,25 158,85 170,40 

A2 
dziennikarsko-językowa 

REPORTER 

geografia 
język angielski 

WOS 

geografia 
WOS 

j. niemiecki 
j. angielski 

155,60 158,25 167,40 

B1 
ekonomiczno-językowa 

BIZNES 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

160,05 161,25 171,15 

B2 
ekonomiczno-językowa 

BIZNES 

geografia 
matematyka 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. rosyjski 

154,40 155,95 169,25 

C1 
biologiczno-chemiczna 

MEDYK 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. hiszpański 

161,00 163,35 169,70 

 
  

cd. na stronie 28 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

28 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XIV LO im. Kazimierza Wielkiego 
os. Piastowskie 106 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

C2 
biologiczno-chemiczna 

MEDYK 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. rosyjski 

157,70 159,33 165,25 

D1 
technologiczno-językowa 

INŻYNIER 

matematyka 
chemia 

język angielski 

chemia 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 

159,65 163,72 176,15 

D2 
technologiczno-językowa 

INŻYNIER 

matematyka 
chemia 

język angielski 

chemia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

152,80 157,57 168,55 

E1 
psychologiczno-dietetyczna 

SELF-CARE 

biologia 
historia 

język angielski 

biologia 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 

155,75 158,20 182,25 

E2 
psychologiczno-dietetyczna 

SELF-CARE 

biologia 
historia 

język angielski 

biologia 
historia 

j. angielski 
j. rosyjski 

149,00 150,80 173,45 

 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

29 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XV LO im. prof. W. Degi 
os. Bolesława Chrobrego 107 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A_1 
humanistyczno-prawniczy  

z językiem niemieckim 

język polski 
historia 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 

152,10 154,50 159,50 

1A _2 
humanistyczno-prawniczy  

z językiem hiszpańskim 

język polski 
historia 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 

157,80 160,63 170,30 

1B _1 
psychologiczno-pedagogiczny 

z językiem niemieckim 

biologia 
WOS 

biologia 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 

153,10 155,70 165,50 

1B _2 
psychologiczno-pedagogiczny  

z językiem hiszpańskim 

biologia 
WOS 

biologia 
WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 

156,40 161,90 176,05 

1C 
turystyczno-językowy 

geografia 
język angielski 

język obcy 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

156,25 160,00 164,60 

  cd. na stronie 30 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

30 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XV LO im. prof. W. Degi 
os. Bolesława Chrobrego 107 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1E_1 
medialno-kulturowy  
z językiem niemiecki 

język polski 
WOS 

język obcy 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 

148,25 151,50 160,65 

1E_2 
medialno-kulturowy  

z językiem hiszpańskim 

język polski 
WOS 

język obcy 
WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 

153,95 156,33 169,70 

1D 
biologiczno-chemiczny 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

- - - 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

31 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XVI LO im. Charles de Gaulle 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

ul. Tarnowska 27 
Test kompetencji językowych z j. angielskiego: min. 20 p., maks. 50 p. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1a 
oddział humanistyczny 

 
język polski 

WOS 
historia 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. chiński 

j. francuski     
j. hiszpański 

j. rosyjski 
j. niemiecki 

j. włoski 

181,10 194,20 216,05 

1b 
oddział biologiczno-chemiczny 

biologia 
chemia 

biologia 
język obcy 

j. angielski 
j. chiński 

j. francuski     
j. hiszpański 

j. rosyjski 
j. niemiecki 

j. włoski 

190,05 194,53 225,80 

  cd. na stronie 32 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

32 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XVI LO im. Charles de Gaulle 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

ul. Tarnowska 27 
cd. 

Test kompetencji językowych z j. angielskiego: min. 20 p., maks. 50 p. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1c 
oddział matematyczno-

geograficzno-informatyczny 

matematyka 
geografia 

informatyka 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. chiński 

j. francuski     
j. hiszpański 

j. rosyjski 
j. niemiecki 

j. włoski 

194,50 202,28 232,30 

1d1 
oddział matematyczno-fizyczny 

matematyka 
fizyka 

język obcy 
fizyka 

j. angielski 
j. chiński 

j. francuski     
j. hiszpański 

j. rosyjski 
j. niemiecki 

j. włoski 

192,80 200,85 222,55 

 
  

cd. na stronie 33 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

33 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XVI LO im. Charles de Gaulle 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

ul. Tarnowska 27 
cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1d2 
oddział matematyczno-chemiczny 

matematyka 
chemia 

język obcy 
chemia 

j. angielski 
j. chiński 

j. francuski     
j. hiszpański 

j. rosyjski 
j. niemiecki 

j. włoski 

198,70 204,20 216,30 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

34 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XVII LO im. ks. prof. J. Tischnera 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

os. Czecha 59 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

I A1 
LEX-PRESS 

język polski 
historia 

język angielski 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 

157,10 161,60 179,60 

I A2 
LEX-CINEMA 

język polski 
WOS 

język angielski 

język obcy 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 

155,15 156,72 167,35 

I B1 
POLITECHNICUS 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

fizyka 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

162,95 164,95 170,70 

I B2 
ECONOMICUS 

matematyka 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

161,75 166,13 174,95 

I C 
MEDICORUM 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

158,55 162,20 168,05 

  cd. na stronie 35 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

35 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XVII LO im. ks. prof. J. Tischnera 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

os. Czecha 59 
cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

I D 
PEREGRINUS 

 

język hiszpański 
język angielski 

geografia 

język obcy 
geografia 

j. hiszpański 
j. angielski  

 
157,35 160,10 175,45 

IE 
SECCIÓN BILINGÜE 

dwujęzyczny z j. hiszpańskim 

język hiszpański 
język angielski 

geografia/biologia/ 
historia 

geografia 
język obcy 

sprawdzian kompetencji 
językowych z j. hiszpańskiego 

min. 20 p., maks. 50 p. 

j. hiszpański 
j. angielski  

 
165,80 227,00 261,20 

0 H 
SECCIÓN BILINGÜE 
KLASA WSTĘPNA  

j. hiszpański 

język hiszpański 

geografia 
język obcy 

sprawdzian predyspozycji 
językowych 

min. 30 p., maks. 100 p. 

j. hiszpański 202,15 224,50 242,00 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

36 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XVIII LO 
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. R. Modrzejewskiego 

ul. Szamotulska 33 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 LA 
(klasa sportowa - piłka ręczna, piłka 

siatkowa, taniec sportowy) 

geografia 
język angielski 

biologia 

język obcy 
WOS 

próba sprawności 
fizycznej 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

105,85 123,75 190,35 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

37 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XX LO im. K.I. Gałczyńskiego 
os. Wichrowe Wzgórze 111 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
teatralna z tańcem współczesnym 

język polski 
WOS 

historia 
WOS 

j. angielski    
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

139,10 144,05 160,40 

1B 
kryminalistyczno-resocjalizacyjna  

z rozszerzeniem językowym 

język angielski 
WOS 

język obcy 
WOS 

j. angielski    
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

144,75 151,20 167,80 

1C 
psychologiczno-językowa 

 
język angielski 

geografia 
 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

147,30 151,00 162,75 

 
  

cd. na stronie 38 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

38 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XX LO im. K.I. Gałczyńskiego 
os. Wichrowe Wzgórze 111 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1D 
social media z rozszerzeniem 

językowym 

język polski 
język angielski 

język obcy 
WOS 

j. angielski    
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

142,70 145,32 162,45 

1E 
językowa z rozszerzonym językiem 

hiszpańskim i angielskim 

język hiszpański 
język angielski 

język obcy 
geografia 

j. hiszpański 
j. angielski 

146,85 152,30 175,75 

1E 
sportowa z piłką nożną 

biologia 
geografia 

geografia 
biologia 

testy sprawności 
fizycznej 

j. angielski    
j. francuski 

j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

21,00 22,00 22,00 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

39 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXI LO im. gen. Wł. Andersa 
Zespół Szkół Budownictwa nr 1 

ul. Rybaki 17 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1AL1 
architektura & design 

historia sztuki 
geografia 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

152,80 156,75 170,30 

1AL2 
architektura & design z elementami 

nauczania outdoorowego 

historia sztuki 
geografia 

geografia 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

152,30 159,18 175,55 

1BL 
projektowanie gier komputerowych 

z elementami psychologii 

język polski 
język angielski 

WOS 
język obcy 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

154,00 161,45 193,55 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

40 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej 
ul. Widna 1 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A1 
teatralna 

język angielski 
język polski 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

156,60 162,85 171,45 

1A2 
dziennikarska 

historia 
WOS 

geografia 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

154,80 157,40 168,35 

1B 
biologiczno-chemiczna 

biologia 
chemia 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

159,60 162,30 186,80 

1C1 
psychologiczno-językowa  

język angielski 
biologia 

język obcy 
biologia 

j. angielski 
j. hiszpański 

164,95 168,43 173,45 

1C2 
psychologiczno-językowa 

język angielski 
biologia 

język obcy 
biologia 

j. angielski    
j. niemiecki 

156,15 160,35 176,55 

 
  

cd. na stronie 41 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

41 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej 
ul. Widna 1 

cd. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1D 
dwujęzyczna 

 

geografia 
biologia 

geografia 
biologia 

test kompetencji 
językowych  

z j. angielskiego 
min. 20 p., maks. 50 p. 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

184,80 191,88 202,15 

1E 
lingwistyczna 

język angielski 
geografia 

język obcy 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

157,45 159,90 171,95 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

42 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXVIII LO 
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego 

ul. Raszyńska 48 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

dL  
klasa psychologiczna – 

psychologia i resocjalizacja 

język angielski 
historia 

język polski 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

136,45 143,28 172,70 

eL  
klasa prawna – 

kryminologia i resocjalizacja 

język angielski 
WOS 

geografia 

język obcy 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

138,50 145,53 168,30 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

43 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXIX LO 
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. Świerkowa 8 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

I O/1 
psychologiczno-pedagogiczna 

język polski 
geografia/biologia 

język obcy/ 
drugi język obcy 

WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

144,40 151,00 175,05 

I O/2 
sportowo-obronna 

język angielski 
WOS 

geografia/biologia 

język obcy/ 
drugi język obcy 

WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

131,90 143,35 162,10 

I O/3 
policyjna 

język angielski 
WOS 

geografia 

język obcy/ 
drugi język obcy 

WOS 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

129,65 137,00 167,45 

I O/4 
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 

WOJSKOWEGO 

język angielski 
WOS 

geografia 

język obcy/ 
drugi język obcy 

WOS 
test sprawności fizycznej 

do OPW (Oddział 
Przygotowania 
Wojskowego) 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 

- - - 

 



Stan na 20.07.2022 r. 

44 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXXI LO 
Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca‘56 

ul. Śniadeckich 54/58 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

L1A 
klasa strażacka 

język polski 
język angielski 

chemia 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

127,95 140,95 146,95 

L1B 
klasa policyjna 

język polski 
język angielski 

geografia 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

125,75 129,45 160,45 

L1C 
klasa kosmetyczna 

język polski 
język angielski 

biologia 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

128,80 135,28 156,00 

L1D 
klasa administracyjno-prawna 

język polski 
WOS 

język angielski 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

- - - 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

45 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II 
ul. Klaudyny Potockiej 38 

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne: aktualna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej  
o objęciu nauką w klasie terapeutycznej. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
terapeutyczny 

język polski 
matematyka 

język angielski 

biologia 
język obcy/drugi język 

obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

68,95 97,40 128,30 

IB 
terapeutyczny 

język polski 
matematyka 

język niemiecki 

geografia 
język obcy/drugi język 

obcy 

j. niemiecki 
j. angielski 

36,25 55,67 113,05 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

46 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXXVIII Dwujęzyczne LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 
ul. Drzymały 4/6 

klasy dwujęzyczne - test kompetencji językowych z j. angielskiego: min. 20 p., maks. 50 p. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 A 
Akademicka Klasa  

Ekonomiczno-Językowa 

matematyka 
geografia/język 

niemiecki/język hiszpański 
język  angielski 

język obcy 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

212,55 216,92 223,55 

1 Bh 
Patronacka Klasa  

Prawniczo-Psychologiczna 
profil z rozszerzoną historią 

język polski 
historia 

język angielski 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

213,85 218,45 228,60 

1 Bw 
Patronacka Klasa  

Prawniczo-Psychologiczna 
profil z rozszerzoną wiedzą  

o społeczeństwie 

język polski 
WOS 

język angielski 

język obcy 
WOS 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

212,65 215,63 225,45 

1 C 
Patronacka Klasa Medyczna 

biologia 
chemia 

język angielski 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

212,30 215,07 223,30 

  cd. na stronie 47 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

47 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

XXXVIII Dwujęzyczne LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 
ul. Drzymały 4/6 

cd. 
Klasy dwujęzyczne - test kompetencji językowych z j. angielskiego: min. 20 p., maks. 50 p. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 D 
Patronacka Klasa Politechniczna 
profil politechniczno-chemiczny 

matematyka 
informatyka 

chemia 
język angielski 

chemia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

211,60 213,45 225,25 

1 D 
Patronacka Klasa Politechniczna 

profil politechniczno-fizyczny 

matematyka 
informatyka 

fizyka 
język angielski 

fizyka 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

216,30 219,40 230,15 

1 Ep 
Klasa Architektoniczno-Artystyczna 

profil z rozszerzonym językiem 
polskim i historią sztuki 

język polski 
historia sztuki 
język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

206,20 208,20 218,15 

1 Em 
Klasa Architektoniczno-Artystyczna 

profil z rozszerzoną matematyką  
i historią sztuki 

matematyka 
historia sztuki 
język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

209,80 215,68 238,25 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

48 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

 

LO Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 

os. Tysiąclecia 43 
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne: karta sportowca (skierowanie z klubu sportowego lub stowarzyszenia), książeczka zdrowia sportowca (zaświadczenie z przychodni sportowo-

lekarskiej), testy sprawności fizycznej w danej dyscyplinie przeprowadzone przez trenerów w klubach (rekomendacja klubowa, max. 50 p.) lub w LOMS. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1B 
piłka nożna „Poznańska 13” 

biologia 
geografia 

matematyka 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki 
j. hiszpański 

155,80 170,13 208,20 

1C 
kajaki 

biologia 
geografia 

matematyka 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki 
j. hiszpański 

74,40 150,32 218,10 

1H 
hokej na trawie, pływanie, 

wioślarstwo 

biologia 
geografia 

matematyka 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki 
j. hiszpański 

109,75 142,13 211,45 

1K 
koszykówka, siatkówka, inne sporty 

biologia 
geografia 

matematyka 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki 
j. hiszpański 

137,05 168,55 227,85 

 cd. na stronie 49 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

49 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

LO Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków 
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 

os. Tysiąclecia 43 
cd. 

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne: karta sportowca (skierowanie z klubu sportowego lub stowarzyszenia), książeczka zdrowia sportowca (zaświadczenie z przychodni sportowo-
lekarskiej), testy sprawności fizycznej w danej dyscyplinie przeprowadzone przez trenerów w klubach (rekomendacja klubowa, max. 50 p.) lub w LOMS. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1P 
hokej na trawie, pływanie, 

wioślarstwo 

biologia 
geografia 

matematyka 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki 
j. hiszpański 

115,15 141,38 223,85 

1W 
piłka nożna "Warta" 

biologia 
geografia 

matematyka 

język obcy 
geografia 

j. angielski    
j. niemiecki 
j. hiszpański 

137,15 168,88 223,90 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

50 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. K. Nowaka 
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 

os. Pod Lipami 106 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 A SLO 
biologia 

geografia 

biologia 
geografia 

egzamin sprawnościowy 

j. angielski 
j. hiszpański 

56,00 90,00 90,00 

1 B SLO 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

egzamin sprawnościowy 

j. angielski 
j. hiszpański 

49,00 87,00 90,00 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

51 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 
Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza 

os. Jana III Sobieskiego 114 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

klasa humanistyczna 
język polski 

język angielski 
historia/historia sztuki 

język obcy 
historia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. japoński 

146,30 151,10 187,05 

klasa politechniczna 
matematyka 
informatyka 

fizyka/geografia 

fizyka 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. japoński 

153,40 159,45 179,65 

klasa medyczna 
biologia 
chemia 

geografia/fizyka 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. japoński 

149,05 157,40 192,10 

  



Stan na 20.07.2022 r. 

52 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie 
Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 

ul. Obornicka 1 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1 awpm 
policyjna 

(mundurowa) 

WOS 
geografia 

WOS 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

116,75 123,55 153,50 

1 awpm 
wojskowa 

(mundurowa) 

WOS 
historia 

WOS 
historia 

j. angielski 
j. niemiecki 

106,40 113,85 128,40 

1 LO 
ogólnokształcąca 

język polski 
język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

116,05 134,10 179,35 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

53 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

II LO im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu 
Zespół Szkół nr 2 
ul. Podgórna 12 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1A 
 Klasa humanistyczno-językowa 

język polski 
język obcy 

historia 

język obcy 
historia 

j. angielski   
j. niemiecki 

134,30 144,00 168,10 

1B 
Klasa matematyczno-geograficzna 

matematyka 
geografia 

język obcy 
geografia 

j. angielski   
j. niemiecki 

130,65 141,13 165,40 

1C 
Klasa biologiczno-chemiczna 

biologia 
chemia 

język obcy 
biologia 

j. angielski   
j. niemiecki 

132,85 146,60 167,85 

1D 
Klasa policyjna 

WOS 
biologia 

język obcy 
WOS 

j. angielski   
j. niemiecki 

116,90 129,20 166,40 

1E 
Klasa dla sportowców 

biologia 
geografia 

język obcy 
geografia 

zaświadczenie z klubu 
sportowego 

j. angielski   
j. niemiecki 

145,65 158,38 189,65 

 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

54 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 118 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

Klasa A 
profil językowo-prawniczy 

język polski 
historia 

język angielski 

język obcy 
historia 

j. angielski   
j. niemiecki 

148,60 154,95 174,45 

Klasa B 
profil politechniczny 

matematyka 
informatyka 

język angielski 

język obcy 
informatyka 

j. angielski   
j. niemiecki 

155,05 158,85 174,85 

Klasa C 
profil medyczno-przyrodniczy 

biologia 
chemia 

język angielski 

biologia 
język obcy 

j. angielski   
j. niemiecki 

150,00 158,20 168,20 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

55 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku 
Zespół Szkół 

ul. Poznańska 2 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

I A 
HUMANISTYCZNA 

język polski 
historia 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski   
j. hiszpański 

131,45 142,25 173,05 

I BC 
EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA 

matematyka/biologia 
geografia 

język angielski 

geografia 
język obcy 

j. angielski   
j. niemiecki 

145,40 155,50 172,40 

 
  



Stan na 20.07.2022 r. 

56 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

LO im. M. Kopernika w Puszczykowie 
ul. Jana Kasprowicza 3 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

a 
sportowa 

biologia 
geografia 

język angielski 

biologia 
geografia 

próba sprawności 
fizycznej 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

308,00 366,50 461,00 

b 
humanistyczna 

język polski 
historia 

język angielski 

historia 
język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

138,25 144,55 163,15 

c 
ekonomiczna 

matematyka 
geografia 

informatyka 

geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

148,30 155,60 179,60 

d 
biznesowo-językowa 

matematyka 
język angielski 
język niemiecki 

język obcy 
drugi język obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

135,75 146,03 176,85 

e 
przyrodnicza 

biologia 
chemia 

język angielski 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

150,90 164,88 175,85 

 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

57 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

LO im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 

ul. Szamotulska 24 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

I_LO 
liceum ogólnokształcące 

profil matematyczno-geograficzny 

matematyka 
geografia 

język angielski 

język obcy 
geografia 

j. angielski   
j. niemiecki 

115,50 130,97 164,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stan na 20.07.2022 r. 

58 
*Szczegóły dotyczące języków obcych sprawdź na stronie internetowej szkoły. 

Dwujęzyczne LO w Luboniu 
Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2a 
Dodatkowe wymagania: test kompetencji językowych min. 20 p., max. 50 p. 

SYMBOL KLASY 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
(dodatkowe) 

JĘZYKI OBCE* 

PUNKTY 
2022/2023 

minimum mediana maksimum 

1LA 
oddział dwujęzyczny  

z rozszerzonym j. polskim i historią 

język polski 
historia 

historia 
geografia 

j. angielski   
j. niemiecki 

172,95 191,20 219,10 

1LB 
oddział dwujęzyczny z rozszerzoną 

geografią i matematyką 

geografia 
matematyka 

drugi język obcy 
geografia 

j. angielski   
j. niemiecki 

172,70 189,73 215,00 

 


