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Szkoła/profil klasy Minimalny próg punktowy  
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

politechniczno - informatyczna 154.15 

biologiczno-chemiczna 149.70 

humanistyczna  147.00 
I ALO                 

ekonomiczno - informatyczna  151.75 

matematyczna 157.65 

prawnicza 159.55 

matematyczno - fizyczna 160.70 

matematyczno - geograficzna 157.85 

biologiczno - chemiczna 161.80 

II LO                 

dwujęzyczna z j. francuskim  91.45 

BIOCHEM(dw) biol-chem (ang - fra*,hisz*,niem*,ros*)  205.25 

BIOCHEM(ndw) biol-chem (ang - fra*,hisz*,niem*,ros*)  176.70 

BIOCHEMMAT (dw)  biol-chem-mat (ang - fra*,hisz*,niem*,ros*)  212.60 

BIOCHEMMAT (ndw)  biol-chem-mat (ang - fra*,hisz*,niem*,ros*)  182.35 

MATFIZ mat - fiz (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*) 173.75 

MATGEO (dw) geogr - mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*) 206.85 

MATGEO (ndw) mat - geogr (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*) 176.35 

MATINFO inf-mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*) 202.05 

MATPOL pol-ang-mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*) 202.10 

PRAHUM (dw) pol-hist-wos (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)  196.40 

III LO                 

PRAHUM (ndw) pol-hist-wos (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)  169.20 

matematyczna 62.10 

humanistyczna  122.45 

ratownicza 104.65 
V LO                 

policyjna  95.85 

mat - fiz - ang( ang - fra) 169.35 

mat - fiz - ang( ang - niem) 175.85 

mat - geogr - ang (ang - hisz)  166.20 

 
VI LO                 

mat - geogr - ang (ang - niem)  168.05 
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mat - info - fiz (ang - niem)  169.65 

hist_h pol - wos - hist (ang - hisz) 165.85 

hist_n pol - wos - hist (ang - niem) 156.60 

mat_h pol - wos - mat (ang - hisz) 162.40 

mat_n pol - wos - mat (ang - niem) 158.95 

E_f biol - chem (ang - fra) 163.30 

E_n biol - chem (ang - niem) 169.55 

ma t- ang - geogr (ang-niem*) 78.45 

pol - hist - ang (ang-niem*) 87.25 VII LO                 

biol - chem - ang (ang-niem*) 73.25 

humanistyczna (kierunek prawno - dziennikarski) 149.95 

biologiczno - chemiczna (kierunki biomedyczne) 152.32 

matematyczno - fizyczna (kierunki politechniczne) 151.55 

matematyczno - geograficzna (kierunki ekonomiczne) 148.30 

humianistyczna (kierunek teatralno - filmowy) 149.80 

matematyka - geografia - historia  138.90 

IX LO                 

przyrodnicza 138.05 

mat - fiz - info (ang - niem/ros) 167.25 

biol - chem (ang - niem/ros) 160.10 

humanistyczna pol - hist - wos  152.20 
X LO                 

mat - przyrodnicza mat - geo - ang (ang - niem/ros) 161.55 

dwujęzyczna  138.45 

humanistyczna 141.15 

przyrodnicza 139.85 

politechniczna 148.15 

biomedyczna 144.15 

XIV LO                 

lingwistyczna 142.60 

ang - biol - chem (fra*, niem*) 160.25 

ang - mat - inf (niem*, fra*) 167.00 XVII LO                 

ang - hist (fra*, niem*) 154.55 

TECHNIKA  
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Technikum Budowlane (CKZiU nr 2) Technik robót wykończeniowych w budownictwie (ang-niem) 44.35 

Technik budowy jednostek pływających  72.05 

Technik eksploatacji portów i terminali 35.65 Technikum Budowy Okrętów (CKZiU nr 1) 

Technik mechanik lotniczy  34.75 

Technikum Chłodnicze (ZSChiE) Technik chłodnictwa i klimatyzacji (ang - niem) 82.80 

Technik ekonomista (dwujęzyczna z jęz. ang) 108.25 

Technik rachunkowości (ang, niem) 83.45 

Technik reklamy (ang, niem) 122.35 
Technikum Ekonomiczne  

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  (ang, ros) 131.40 

Technik informatyk (ang - niem)  109.85 

Technik elektronik (ang - niem) 87.35 

Technik elektryk (ang - niem)  99.30 

Technik mechatronik (ang - niem) 124.40 

Technikum Elektroniczne Nr 1 (ZSChiE) 

Technik programista  (ang - niem) 136.90 

Technikum Gastronomiczne (ZSH-G) Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang - fra, niem)  67.55 

Technik hotelarstwa (ang - hisz, niem, fra)  66.70 
Technikum Hotelarskie (ZSH-G) 

Technik organizacji turystyki (ang - hisz, fra) 73.50 

Technik mechanik  73.65 
Technikum Mechaniczne nr 1 (CKZiU nr 1)  

Technik pojazdów samochodowych  40.40 

Technik architektury krajobrazu (ang - ros)  89.45 

Technik geodeta (ang - niem)  79.30 

Technik transportu kolejowego (ang - niem)  92.95 

Technik logistyk (ang - niem) 109.75 

Technik spedytor (ang - niem) 103.55 

Technikum Transportowe (ZSE-T) 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang - ros)  87.80 

Technik usług fryzjerskich (ang - niem)  54.45 
Technikum nr 3 (CKZiU nr 2) 

Technik przemysłu mody (ang - niem)  51.15 

SZKOŁY BRANŻOWE  
Blacharz samochodowy  19.35 

Elektromechanik pojazdów samochodowych  41.20 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 (CKZiU nr 1) 

Kierowca mechanik  40.05 
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Mechanik pojazdów samochodowych  52.80 

Operator obrabiarek skrawających 43.55 

wielozawodowa (niem) 32.50 

wielozawodowa (niem) 28.05 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (CKZiU nr 2) 

wielozawodowa (ang) 57.35 

Elektryk  52.30 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (CKZiU nr 1) 

Monter kadłubów jednostek pływających  19.15 

Kucharz (ang) 27.45 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 (ZSH-G) 

Kelner (ang) 25.00 

Fryzjer (ang) 50.25 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 (CKZiU nr 2) 

Sprzedawca (niem) 24.35 

*do wyboru przez ucznia    

 


