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Załącznik nr 1 do uchwały nr 78(2020/2021)  
Senatu UEP z dnia 26 marca 2021 roku  

 
 
Metody obliczania punktów rankingowych. 
 
1. Egzamin maturalny i szkoła średnia ukończona za granicą, wyniki wyrażone procentowo z 

uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego.  
 
Podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych jest 
liczba punktów procentowych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu. 
 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny  
z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób: 

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2. 
 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego 
przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób: 

(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2. 
 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka 
obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób: 

(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2, 
przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów 
możliwych do uzyskania z języka obcego. 
 

2. International Baccalaureate i szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-7 
z uwzględnieniem poziomu podstawowego (Standard) i rozszerzonego (Higher).  
 
Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL i SL przyporządkowuje 
się następującą liczbę punktów: 
 

Ocena Liczba punktów kwalifikacyjnych 

7 - excellent 100 

6 - very good 90 

5 - good 80 

4 - satisfactory 60 

3 - mediocre 40 

2 - poor 30 

 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali 
egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher, ustala się w następujący sposób: 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL + 
100): 2. 

 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali 
egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard, ustala się w następujący sposób: 



 2 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL + 40): 
2. 

 
3. European Baccalaureate i szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-10 

z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. 
 
Ocenom na dyplomie European Baccalaureate (EB)/dyplomie ukończenia szkoły średniej za 
granicą na poziomie rozszerzonym i podstawowym przyporządkowuje się następującą liczbę 
punktów: 

Ocena Liczba punktów 
kwalifikacyjnych 9,00 - 10,00 100 

8,00 - 8,99 90 

7,00 - 7,99 80 

6,00 - 6,99 60 

5,00 - 5,99 40 

4,00 - 4,99 30 

0 - 3,99 0 

 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób: 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie 
rozszerzonym + 100): 2. 

 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu 
na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób: 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie 
podstawowym + 40): 2. 

 
4. Szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-12, brak zróżnicowania poziomu 

egzaminu. 
 

Ocenom na dyplomie ukończenia szkoły średniej za granicą przyporządkowuje się 
następującą liczbę punktów: 
 

Ocena Liczba punktów 
kwalifikacyjnych 12 100 

11 90 

10 80 

9 70 

8 60 

7 50 

6 40 

5 30 

1-4 0 
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5. Szkoła średnia ukończona za granicą, punktacja wyrażona literami alfabetu z literą A jako 
najwyższą, brak zróżnicowanego poziomu egzaminów. 
 

Ocena Liczba punktów 

A 100 

B 90 

C 70 

D 50 

E 30 

F 0 

 
6. Egzamin dojrzałości. 

Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów za oceny na świadectwie 
dojrzałości uzyskane z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Za ocenę z danego 
przedmiotu na świadectwie dojrzałości przyznaje się następującą liczbę punktów: 
 

Ocena Liczba punktów 

Celujący 100 

Bardzo dobry 90 

Dobry 70 

Dostateczny 50 

Dopuszczający 30 

 
7. Świadectwo dojrzałości/szkoła średnia ukończona za granicą, oceny wyrażone w skali 2-5, 

brak zróżnicowania poziomów egzaminu: 
 

Ocena Liczba punktów 

5 100 

4 80 

3 60 

2 0 

 
8. Szkoła średnia ukończona za granicą, oceny wyrażone w skali 1-5, brak zróżnicowanego 

poziomu egzaminów: 
 

Ocena Liczba punktów 

1,0 – 1,9 100 

2,0 - 2,9 80 

3,0 – 3,9 60 

4,0 – 4,9 30 

5,0 0 

 
9. Dla dokumentów z wynikami egzaminów bez zróżnicowanego poziomu stosuje się punktację 

z tabeli odpowiadającej danej skali ocen bez uwzględniania wzorów. Dla dokumentów z 
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wynikami egzaminów na poziomie rozszerzonym i podstawowym stosuje się punktacje z 
tabeli odpowiadającej danej skali ocen oraz odpowiednio dla poziomu wzory wymienione w 
pkt 1. 
 

10. Maksymalna liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 
100. 
 

11. W odniesieniu do systemów oceniania innych niż wymienione w pkt 2-8 stosuje się 
odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania 
odpowiada 100% skali – 100 pkt. 
 

12. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego i nie ma wpisanej liczby punktów na 
dokumencie będącym podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, to przyjmuje się, że 
uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.  
 

13. Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie 
egzaminu (dotyczy egzaminu maturalnego i szkoły średniej ukończonej za granicą z wynikami 
egzaminu wyrażonymi w procentach) z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że 
uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu. 

 
 
 


