
 

 

SKALE OCEN 

LP. 

Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5 

Ocena  Liczba punktów Ocena  Liczba punktów 

1 dopuszczająca (2) 30 dostateczna (3) 50 

2 dostateczna (3) 50 dobry (4) 80 

3 dobry (4) 70 bardzo dobry (5) 100 

4 bardzo dobry (5) 85 
 

5 celujący (6) 100 

 

Kierunek studiów  
w ANS w Koninie 

Przedmiot zdawany  
na maturze 

Rodzaj matury 

 

• Automatyka i robotyka 
• Bezpieczeństwo wewnętrzne 
• Biznes międzynarodowy 
• Dietetyka 
• Finanse i rachunkowość 
• Kosmetologia 
• Logistyka 
• Mechanika i budowa maszyn 
• Pedagogika 
• Pielęgniarstwo 

• Resocjalizacja 
• Wychowanie fizyczne 

Język polski 
Matura ustna lub 
Matura pisemna 

 
system wybiera 
 najlepszy wynik 

 

 
Język obcy 

 
(1 spośród: angielski, niemiecki, 

francuski, rosyjski itp.) 

Matura ustna lub 
Matura pisemna 

system wybiera  
najlepszy wynik 

Przedmiot wybrany o 
największej liczbie punktów 
(1 spośród: matematyka, biologia, 

geografia, historia, WOS itp.) 

Matura ustna lub 
Matura pisemna 

system wybiera 
 najlepszy wynik 

 
max. liczba punktów możliwych do uzyskania 

 z w/w przedmiotów – 300 pkt 

• International business 

Matematyka  
Matura ustna lub 
Matura pisemna 

 
system wybiera 
 najlepszy wynik 

 

Przedmiot wybrany o 
największej liczbie punktów 

Matura ustna lub 
Matura pisemna 

system wybiera 
 najlepszy wynik 

Egzamin/certyfikat 
potwierdzający znajomość JA 
na poziomie co najmniej B2 

  

• Filologia 

Język angielski / język 
niemiecki 

Matura ustna lub 
Matura pisemna 

system wybiera  
    najlepszy wynik 

Jeśli kandydat nie zdawał języka 
angielskiego lub języka 
niemieckiego 

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna 

 
max. liczba punktów możliwych do uzyskania 

 z w/w przedmiotów – 100 pkt 

• Języki obce w mediach i biznesie 

Język polski 
Matura ustna lub 
Matura pisemna 

system wybiera  
najlepszy wynik 

 
Język obcy  
 
(1 spośród: angielski, niemiecki) 

 

Matura ustna lub 
Matura pisemna 

system wybiera  
najlepszy wynik 

Jeśli kandydat nie zdawał języka 
angielskiego lub niemieckiego 

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna 

 
max. liczba punktów możliwych do uzyskania  

z w/w przedmiotów – 200 pkt 

 

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest 
równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu  

(z wyjątkiem kierunków filologia oraz języki obce w mediach i biznesie). 

 



Jak naliczamy punkty? 

I sposób (skala ocena 1-6): 

Kierunek 
studiów 

Przedmiot zdawany  
na maturze 

Rodzaj matury  
Wynik  

z matury 

Liczba uzyskanych 
punktów 

 w rankingu 

Automatyka 
 i robotyka 

Język polski Matura pisemna 5 85 

Język angielski Matura ustna 3 50 

Matematyka Matura pisemna 4 70 

Łącznie 
 

85+50+70=205 

 

II sposób (skala ocena 1-6): 

Kierunek 
studiów 

Przedmiot zdawany 
 na maturze 

Rodzaj matury  
Wynik  

z matury 

Liczba uzyskanych 
punktów 

 w rankingu 

Automatyka 
 i robotyka 

Język polski Matura pisemna 5 85 

Język angielski Matura pisemna 4 70 

Język angielski Matura ustna 3 50 

Matematyka Matura pisemna 4 70 

Łącznie 
85+70+70=225  

(system wybiera najlepszy 

wynik) 

 

III sposób (skala ocena 1-6): 

Kierunek 
studiów 

Przedmiot zdawany  
na maturze 

Rodzaj matury 
Wynik 

 z matury 

Liczba uzyskanych 
punktów  

w rankingu 

Automatyka  
i robotyka 

Język polski Matura pisemna 5 85 

Język angielski - - 0 

Matematyka Matura pisemna 4 70 

 

Łącznie 

85+70=155 
(w przypadku braku jednego 

przedmiotu na świadectwie) 
 

 

I sposób (skala ocena 2-5): 

Kierunek 
studiów 

Przedmiot zdawany  
na maturze 

Rodzaj matury  
Wynik  

z matury 

Liczba uzyskanych 
punktów 

 w rankingu 

Automatyka 
 i robotyka 

Język polski Matura pisemna 5 100 

Język angielski Matura ustna 3 50 

Matematyka Matura pisemna 4 80 

Łącznie 100+50+80=230 

 

II sposób (skala ocena 2-5): 

Kierunek 
studiów 

Przedmiot zdawany na 
maturze 

Rodzaj matury  
Wynik  

z matury 

Liczba uzyskanych 
punktów 

 w rankingu 

Automatyka 
 i robotyka 

Język polski Matura pisemna 5 100 

Język angielski Matura pisemna 4 80 

Język angielski Matura ustna 3 50 

Matematyka Matura pisemna 4 80 

Łącznie 
100+80+80=260 

(system wybiera najlepszy 

wynik) 

 

III sposób (skala ocena 2-5): 

Kierunek 
studiów 

Przedmiot zdawany  
na maturze 

Rodzaj 
matury 

Wynik 
 z matury 

Liczba uzyskanych 
punktów 

 w rankingu 

Automatyka 
 i robotyka 

Język polski 
Matura 

pisemna 
5 100 

Język angielski - - 0 

Matematyka 
Matura 

pisemna 
4 80 

 
Łącznie 

100+80=180 
(w przypadku braku jednego 

przedmiotu na świadectwie) 

 


