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EGZAMINY WSTĘPNE NA ROK SZKOLNY 2023/24 

Egzaminy wstępne – każdy kandydat zdaje centralnie zadawane jednolite egzaminy 
wstępne z języka czeskiego i literatury i matematyki (wersja polska), które przygotuje 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) oraz szkolny egzamin wstępny 
z języka polskiego przygotowany przez Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Pod uwagę brane są również wyniki procesu 
kształcenia w szkole podstawowej za 1. i 2. półrocze klasy ósmej, 1. półrocze klasy dziewiątej 
oraz uzyskanie certyfikatu językowego PET albo FCE. Nie można brać pod uwagę 
świadectwa za 2. półrocze roku szkolnego 2019/2020. Zamiast niego będzie podwójnie 
zaliczone świadectwo za 1. półrocze klasy dziewiątej. 

Egzaminy wstępne są pisemne i składają się z następujących części: 
- test dydaktyczny z języka czeskiego i literatury – trwa 60 min 
- test dydaktyczny z matematyki i jej aplikacji – trwa 70 min 
- test dydaktyczny z języka polskiego – trwa 60 min  
 
Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły średniej w pierwszej rundzie rekrutacji składa 
opiekun prawny kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni dyrektorowi szkoły na 
druku wydanym przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu RC. Wyznaczy na nim 
termin egzaminu. Szkolny egzamin wstępny przebiega w tym samym dniu, co jednolite 
egzaminy wstępne. Podanie należy złożyć do 1 marca 2023 r. 

Szkoła nie wymaga świadectw lub ich uwierzytelnionych kopii, jeżeli w podaniu wypisane są 
oceny z obowiązkowych przedmiotów lekcyjnych w klasie ósmej i dziewiątej, potwierdzone 
przez dyrekcję szkoły podstawowej. 

Szkoła nie wymaga zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do kształcenia w wybranym kierunku.  

O ile kandydat uzyskał certyfikat językowy PET albo FCE, odda go wraz z podaniem. 

Planowana ilość przyjętych kandydatów jest 90. 

Kolejne rundy rekrutacji zostaną ogłoszone przez dyrektora szkoły po zakończeniu rundy 
pierwszej (w zależności od wolnych miejsc). 

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW REKRUTACJI: 

Kandydaci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy oddali wraz ze zgłoszeniem 
zalecenia szkolnej placówki doradczej, zdają egzaminy zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w tym zaleceniu.  



Kandydaci, którzy uzyskali wykształcenie w szkole poza granicami RCz (osoby  
z czeskim albo obcym obywatelstwem), mogą na podstawie osobistego podania zostać 
zwolnieni z jednolitego egzaminu z języka czeskiego i literatury. Umożliwia to § 20 odst. 4 
školského zákona. Szkoła zweryfikuje opanowanie języka czeskiego na poziomie 
odpowiednim do kształcenia się w danym kierunku na podstawie rozmowy z kandydatem. 
Rozmowa jest komisjonalna.  

 

Obcokrajowcy według Lex Ukrajina: 

• Zostają zwolnieni z jednolitego egzaminu z języka czeskiego i literatury na podstawie 
osobistego podania. Umożliwia to §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. Szkoła 
zweryfikuje opanowanie języka czeskiego na poziomie odpowiednim do kształcenia 
się w danym kierunku na podstawie rozmowy z kandydatem. Rozmowa jest 
komisjonalna.  

• Mogą zdawać na podstawie osobistego podania jednolity egzamin z matematyki i jej 
aplikacji w języku ukraińskim. Umożliwia to §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.   

• Zostają zwolnieni ze szkolnego egzaminu z języka polskiego i literatury na podstawie 
osobistego podania. Szkoła zweryfikuje opanowanie języka polskiego na poziomie 
odpowiednim do kształcenia się w danym kierunku na podstawie rozmowy 
z kandydatem. Rozmowa jest komisjonalna.  

• Oddają razem ze zgłoszeniem na podstawie dokumentu Opatření obecné povahy č. j. 
MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. října 2022 dokument o ochronie tymczasowej według 
§ 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.   

• Mają obowiązek dołożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w wybranym kierunku, najpoźniej do daty wydania 
decyzji o przyjęciu. Zaświadczenie lekarkie wydaje lekarz praktykujący w Republice 
Czeskiej. 

 

Szkoła przy współpracy z CZVV sporządzi listę przyjętych uczniów po przeliczeniu 
punktowym wszystkich kandydatów. 

 

Kryteria przyjęcia 

1. Kandydat zdaje egzamin wstępny. Jest oceniany na podstawie jego wyniku.  
O rezultacie egzaminu decyduje suma uzyskanych punktów z testów z języka czeskiego  
i literatury (30 %), matematyki (30 %), języka polskiego (30 %), wyników procesu 
kształcenia w szkole podstawowej za trzy ostatnie półrocza oraz uzyskanie certyfikatu 
językowego PET albo FCE (łącznie 10 %). Maksymalna liczba to 166 pkt, z czego 150 to 
punkty za testy.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje wynik 
egzaminu z matematyki, następnie z języka polskiego, języka czeskiego, kolejno 
ze średnich ocen za trzy półrocza oraz uzyskanie certyfikatu językowego.  



2. Wynik punktowy testów – z języka czeskiego i literatury (maksymalnie 50 punktów), 
języka polskiego (maksymalnie 50 punktów) i matematyki (maksymalnie 50 punktów). 

Język polski – minimalna liczba punktów = 13 pkt 
Język czeski – minimalna liczba punktów = 13 pkt 
Matematyka – minimalna liczba punktów = 13 pkt 

O ile uczeń nie uzyska minimalnej liczby punktów z poszczególnych przedmiotów, czyli 
języka polskiego, czeskiego oraz matematyki, nie zdał egzaminu. 

Uczeń, który został zwolniony z jednolitego egzaminu wstępnego z języka czeskiego  
i literatury i ze szkolnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, a w trakcie rozmowy nie 
wykazał się odpowiednią znajomością tych języków na poziomie minimalnie B2, 
umożliwiającą kształcenie się w danym kierunku, nie zdał egzaminu. 

Osoba, która osiągnęła poziom B2: 
• Rozumie obszerniejsze wypowiedzi ustne i zaawansowaną argumentację pod 

warunkiem, że dotyczy ona znanych (podstawowych) tematów. 
• Rozumie większość audycji i programów publicystycznych oraz filmów. 
• Rozumie współczesną prozę. 
• Potrafi szczegółowo opisać szereg tematów, które są zwiazane z jej 

zainteresowaniami. 
• Jest w stanie wyjaśnić swoje stanowisko, wyrazić i uzasadnić swój punkt widzenia.  
• Potrafi napisać logiczny i przejrzysty tekst na szereg tematów, które są związane z jej 

zainteresowaniami. 
• Jest zdolna napisać wiadomość lub prywatny list, w którym podkreśli wydarzenia, 

które mają osobiste znaczenie. 
    
 

3. Za certyfikat językowy można uzyskać 4 punkty. 

 

4. Osiągnięcia kandydata w klasie 8 i 9 szkoły podstawowej - ze średnich ocen za trzy 
półrocza zostanie obliczona średnia arytmetyczna, średniej arytmetycznej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelką: 

 

Średnia ocen Liczba punktów 
1,000 - 1,100 12 
1.101 – 1,200 10 
1,201 – 1,300 8 
1,301 – 1,400 6 
1,401 – 1,500 4 
1,501 – 1,600 2 
nad 1,600 0 

 



Wyniki egzaminu wstępnego  

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) udostępni szkołom wyniki testów                           
do 28 kwietnia 2023. Dyrektor szkoły średniej zakończy proces podsumowania wyników 
egzaminu wstępnego do 2 dni roboczych po terminie udostępnienia wyników przez CZVV  
i opublikuje listę przyjętych.  

Wyniki kandydatów zostaną opublikowane na liście przyjętych na tablicy ogłoszeń  
w budynku szkoły oraz na stronach internetowych szkoły. 

W trakcie procesu rekrutacyjnego kandydat oraz opiekun prawny niepełnoletniego kandydata 
mają prawo wglądu do akt i wyrażenia swojej opinii dotyczącej procesu rekrutacji przed 
opublikowaniem listy przyjętych, a to dnia 28 kwietnia 2023 od 8:00 – 11:00. 

Decyzje dyrektora o nieprzyjęciu zostaną wysłane pocztą opiekunom prawnym kandydatów. 

Odwołanie się od decyzji wyniku egzaminu wstępnego można podać do 3 dni roboczych  
od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu. 

Opiekun prawny ucznia przyjętego oddaje do 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników 
oświadczenie (Zápisový lístek) o zainteresowaniu danym kierunkiem studiów w szkole,  
do której został przyjęty. Jeżeli oświadczenie nie zostanie oddane w ustalonym terminie, 
kandydat nie zostanie przyjęty, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowany inny kandydat. 

 

W Czeskim Cieszynie, 16.01.2023 

  

Ing. Marie Jarnotová  
           dyrektor szkoły 

 


