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Emocje absolwentów gimnazjów przy listach przyjętych w Małachowiance (Fot. Tomasz Niesłuchowski / Agencja Gazeta) 

 

W czwartek szkoły ponadgimnazjalne ogłosiły listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. I mamy niespodziankę. Mimo niżu 

demograficznego, w wielu placówkach wzrosła liczba punktów, umożliwiających rozpoczęcie nauki.  

Tak jest np. w Małachowiance. Do najstarszej szkoły w Polsce co roku jest się najtrudniej dostać, ale od kilku lat ogólniak 

notował niższe progi punktowe. W ub.r. uczeń przyjęty z najniższą liczbą punktów miał ich 113,4 (maksymalnie można ich mieć 

200). Dla porównania: dwa lata temu próg w tej szkole zaczynał się od 122 pkt, trzy lata temu - od 136,07 pkt. A teraz najsłabszy 

kandydat zakwalifikowany do przyjęcia miał tych pkt 120,4. 

 

Drugie pod względem trudności dostania się było III LO, które także może się pochwalić wyższym progiem. W tym roku uczeń, 

który znalazł się na czwartkowej liście z najniższą liczbą punktów, miał ich 112,4. Dla porównania: w ub.r. próg zaczynał się od 

109,56 pkt, dwa lata temu - od 114,93 pkt, trzy lata temu - od 123 pkt. 

Aby zostać zakwalifikowanym do Jagiellonki, trzeba było mieć minimum 101,4 pkt. Ten ogólniak akurat notuje coroczne spadki: 

w ub.r. najsłabszy wynik to 103,87 pkt, dwa lata temu było to 110,31 pkt, przed trzema laty - 113 pkt. 

 

Wzrosło za to w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Aby dostać się do 

którejś z trzech klas tego liceum, trzeba było mieć nieco ponad 101 pkt. W ub.r. próg zaczynał się tu od 100 pkt, tak samo jak dwa 

lata temu. 

 

Następne w kolejności jest V LO. Ale w tej szkole - bardzo popularnej wśród młodzieży - progi punktowe akurat lecą od kilku lat 

w dół. Teraz uczeń z najniższym wynikiem miał 90,2 pkt, w ub.r. - 94,27 pkt, dwa lata temu - 103,75 pkt, trzy lata temu - 110,73 

pkt. 

 

Taka sama tendencja panuje w IV LO. Najsłabszy tegoroczny wynik w tej szkole to 80,4 pkt. W ub.r. było tu 90,13 pkt, przed 

dwoma laty - 90,25 pkt, przed trzema - 91,47 pkt. 

 

Najłatwiej było się dostać do najmłodszego liceum w Płocku - VII LO. Aby zakwalifikować się do jednej z dwóch klas 

proponowanych przez tę szkołę, wystarczyło mieć 80,2 pkt. Dla porównania: w ub.r. było to 90,31 pkt, przed dwoma laty, kiedy to 

placówka zaczynała funkcjonować, próg zaczynał się od 100,13 pkt. 

 

Wyższe progi odnotowało za to większość płockich techników. 

 

Najtrudniej - tak jak przed rokiem - było się dostać do tego w Zespole Szkół Centrum Edukacji. Teraz próg zaczynał się od 85,4 

pkt, w ub.r. - od 75,5 pkt. 

 

Drugie w kolejności pod względem łatwości zakwalifikowania się było technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii 

Skłodowskiej-Curie. Najsłabszy z przyjętych do popularnego Elektryka uczniów, miał 51,6 pkt (w ub.r. - 65,2 pkt). 

 

Za nimi uplasowały się technika w: Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich (teraz - 49,1 pkt, w ub.r. - 31,3 pkt), Zespole Szkół 

Usług i Przedsiębiorczości (teraz - 48,6 pkt, w ub.r. - 51,2 pkt), Zespole Szkół Technicznych (teraz - 47,1 pkt, w ub.r. - 43,5 pkt), 

Zespole Szkół Budowlanych (teraz - 40,6 pkt, w ub.r. - 34,3 pkt). 
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