
Kryteria punktacji kandydatów do Liceum – na rok szkolny 2017/2018 

 

1. Wynik z egzaminu gimnazjalnego: 

Za uzyskane punkty z egzaminu z jego 3 części: 
a) 80 – 100:  20 pkt. 

b) 60 -    79:    15 pkt. 
c) 40 –    59:  10 pkt. 

d) 30 –   39:    5 pkt. 
e) mniej niż 20:   0  pkt. 

2.    Za uzyskane oceny na świadectwie ukończenia Gimnazjum z przedmiotów: 

            j. polski, języki obce, geografia, w-f –  oraz zachowanie  (max. 35 pkt.)  

a) ocena celująca:   5 pkt.  

b) ocena bdb.     4 pkt.  

c) ocena db.     3 pkt.  

d) ocena dost.    2 pkt.  

e) ocena dop.    1 pkt.  
                                        

3.    Za szczególne osiągnięcia uczeń może uzyskać - max 5 pkt.:  

a) za zajęcie I miejsca na konkursie szkolnym 1 pkt.  

b) za zajęcie I miejsca na szczeblu wyższym 2 pkt.  

c) za zajęcie II i II m na szczeblu wyższym 1 pkt.  

d) za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatu w zawodach sportowych 2 pkt.  

e) za II i III miejsce jw. 1 pkt.  
 

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Liceum Szkoły Sportowej Piłki Nożnej 

 może otrzymać maksymalnie 105 pkt. warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 60 pkt. 

 

Kandydaci zdają sprawdzian specjalistyczny złożony z 6 konkurencji: 

1. Uderzenie piłki na celność z 20 m do kwadratu o boku 4 m  

2. Strzał na bramkę z 14 m (punktowany czas i celność)  

3. Test żonglerki w czasie 30 sekund  

4. Test prowadzenia piłki slalomem „po kopercie” 

5. Gra właściwa 

6. Skok dosiężny 

+ Testy dla bramkarzy 

 
Każda próba oceniana jest w skali do 10 pkt. Do zaliczenia przyjęto minimum 40 pkt. na 60 możliwych. 

Ponadto każdy kandydat zalicza 8 prób w ramach MTSF „Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej”  

Minimalna ilość punktów do zaliczenia to 480. 

Do ustalenia rankingu przyjęć konieczne jest uzyskanie minimalnych ilości punktów w każdym dziale,  

przy czym kolejności ustalona zostanie po dodaniu wszystkich klasyfikacji. 

Kandydaci legitymujący się udziałem w Kadrach Wojewódzkich Małopolski będą przyjęci do szkoły bez 

konieczności odbywania prób sprawności specjalnej. 


