
 

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO  W POZNANIU 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych liceum decyduje suma punktów uzyskanych                              

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składnikami są punkty: 

1. uzyskane  w wyniku egzaminu gimnazjalnego z części : 

humanistycznej: język polski(20), historia i wiedza o społeczeństwie (20) matematyczno-

przyrodniczej: matematyka (20), przedmioty  przyrodnicze (20)  

języka obcego nowożytnego –poziom podstawowy(20)    (maksymalnie  5 x 20 = 100 punktów), 

2. uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasady 

 Punkty za oceny wyrażone w stopniu: 

(celującym -18pkt., bardzo dobrym -17pkt., dobrym-14 pkt., dostatecznym – 8pkt, 
dopuszczającym – 2pkt ) max. 4x18 =72 pkt. 

ABAKUS j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

COLUMBUS GR.I j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

COLUMBUS GR.II j. polski, j. obcy, matematyka, chemia,  

LEX GR. I j. polski, matematyka, historia, WOS 

LEX GR. II j. polski, matematyka, historia, WOS 

MEDICUS j. polski, matematyka, biologia, chemia 

VITA  j. polski, matematyka, biologia, chemia 

OMEGA GR.I j .polski, matematyka, j. obcy, biologia 

OMEGA GR.II j. polski, matematyka, j, obcy, historia 

 

3. za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów. 

4. za  osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z listą zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie 

www.ko.poznan.pl,  zgodnie z  Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017  w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego… - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia – 18 punktów 

5. osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska  

(w szczególności: wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt), systematyczna praca uznana na 

podstawie opinii wychowawcy klasy -  3 punkty.  

6. W przypadku kandydatów  do klasy  dwujęzycznej  OMEGA dodatkowo: 

punkty uzyskane z pisemnego egzaminu z języka francuskiego lub z egzaminu gimnazjalnego z języka 

francuskiego na poziomie rozszerzonym - maksymalnie 50 punktów.  

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  przez kandydata do liceum wynosi 200,  
a w przypadku kandydata do klasy dwujęzycznej Omega 250. 

 
 

 

http://www.ko.poznan.pl/


 

KLASY PIERWSZE 2018/2019 
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego  

 

Nazwa 

klasy 

Przedmioty nauczane  

w zakresie rozszerzonym 

I język obcy 

 kontynuacja 
II język obcy Przedmioty    dodatkowe 

ABAKUS matematyka, fizyka,                            
GR.I  j. angielski GR.I    j. niemiecki  

programowanie 
GR.II j. francuski GR.II   j.angielski 

PATRONAT: 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ- UNIWERSYTET EKONOMICZNY   

WYDZIAŁ FIZYKI UAM, INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN 

COLUMBUS 

GR.I    matematyka, 

geografia 
j. angielski   GR.I j. niemiecki 

gospodarka 

przestrzenna, 

ekonomia w praktyce, 

zajęcia sportowe 

GR.II   matematyka, 

chemia 
j. angielski GR.II j. hiszpański 

fizyka chemiczna, 
zajęcia sportowe 

PATRONAT:  

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH -  UAM  

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

WYDZIAŁ CHEMII UAM  

Program sportowy: przystań żeglarska, obozy narciarsko-snowbordowy i nurkowy, stok Malta Ski 

LEX 

          

         j. polski, historia 

 

j. angielski 

GR.I j. niemiecki 
elementy prawa, 

retoryka 

GR.II j. hiszpański 
historia sztuki,     

retoryka 

PATRONAT:     OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w POZNANIU 

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII – KATEDRA STUDIÓW AZJATYCKICH UAM 

MEDICUS biologia, chemia j. angielski j. hiszpański 

zajęcia na 

Uniwersytecie 

Medycznym 

 

VITA chemia, biologia j. angielski  j. niemiecki  

zajęcia na 

Uniwersytecie 

Medycznym 

PATRONAT: UNIWERSYTET MEDYCZNY,  WYDZIAŁ CHEMII – UAM,   WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII 

ZWIERZĄT – UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – POLITECHNIKA POZNAŃSKA 

OMEGA 

Gr. I-  j. biologia, 

chemia 
j. francuski-

poziom 

dwujęzyczny 

j. angielski  

zajęcia na 

Uniwersytecie 

Medycznym 

Gr. II – j. polski, 

historia 

elementy prawa,  
retoryka            

PATRONAT: AMBASADA FRANCUSKA w WARSZAWIE, UNIWERSYTET MEDYCZNY 



 

 


