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Załącznik nr 2 do Załącznika do Uchwały Senatu nr 87/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.  

 

Sposób przeliczania wyników uzyskanych przez kandydatów legitymujących się świadectwem 

ukończenia szkoły średniej wydanym za granicą, ubiegających się o przyjęcie na studia na 

Uniwersytet Medyczny  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 

2020/2021 

 W przypadkach nie opisanych poniżej, o przyporządkowaniu i przeliczeniu wyników posiadanych 

przez kandydata na wydanym za granicą świadectwie ukończenia szkoły średniej do przedmiotów 

wymaganych na dany kierunek studiów decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

AUSTRIA 

Wyniki uzyskane na  Reifeprüfungszeugnis (skala 1-5)traktowane są jako równorzędne maturze na 

poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli. 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Reifeprüfungszeugnis 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

1-Sehr gut 100 

2-Gut 75 

3-Befriedigend 50 

4- Genügend 25 

5- Nicht genügend 0 

 

BIAŁORUŚ (Atestat oraz wyniki egzaminu CT) 

Wyniki uzyskane w trakcie egzaminu CT ( skala 100-0) traktowane są jako równorzędne maturze na 

poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Egzamin CT 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Skala ciągła 0-100 Przeliczenie 1:1 (od 0-100 pkt rekrutacyjnych 

UMP 

 

CZECHY 

Wyniki uzyskane na Vysvӗdčeni o maturitni zkoušce (skala opisowa)  traktowane są jako 

równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i 

przeliczane wg tabeli. 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Vysvӗdčeni o maturitni zkoušce 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Výbornӗ 100 

Chvalitebný 75 

Dobrý 50 

Dostatečný 25 

Nedostatečný 0 
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FRANCJA 

Wyniki uzyskane na Baccalauréat (skala 20-1) traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie 

rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Baccalauréat 

Odpowiednikiem matury z biologii na poziomie rozszerzonym jest wynik z przedmiotu sciences de la 

vie et de la terre 

Odpowiednikiem matury z chemii na poziomie rozszerzonym jest wynik z przedmiotu physique-

chimie 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

20 100 

19 93 

18 86 

17 79 

16 72 

15 65 

14 58 

13 51 

12 44 

11 37 

10 30 

1-9 0 

 

IRLANDIA 

Wyniki uzyskane na Ardteist – poziom Zwykły (Ordinary), są traktowane jako matura na poziomie 

podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na Ardteist – poziom Wyższy (Higher) – jako matura na 

poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

A. Dla kandydatów legitymujących się dokumentami wydanymi do 2017 roku (włącznie) 

Odpowiednik NM Ardteist 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Ardteist Ordinary level 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Ardteist Higher level 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

A1-100% 60 A1-100% 100 

A2-89% 53 A2-89% 89 

B1-84% 50 B1-84% 84 

B2- 79% 47 B2- 79% 79 

B3- 74% 44 B3- 74% 74 

C1- 69% 41 C1- 69% 69 

C2- 64% 38 C2- 64% 64 

C3- 59% 35 C3- 59% 59 

D1- 54% 32 D1- 54% 54 

D2- 49% 29 D2- 49% 49 

D3- 44% 26 D3- 44% 44 

E- 39% 23 E- 39% 39 

F- 24% 14 F- 24% 24 

NG- 0% 0 NG- 0% 0 
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Na kierunki, na które kandydaci są zobowiązani wykazać się zdaniem egzaminów na poziomie 

rozszerzonym, wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą uwzględniane  

B. Dla kandydatów legitymujących się dokumentami wydanymi od 2018 (włącznie) 

Odpowiednik NM Ardteist 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Ardteist Ordinary level 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Ardteist Higher level 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

O1 – 100% 60 O1 – 100% 100 

O2 – 89% 53 O2 – 89% 89 

O3 – 79% 47 O3 – 79% 79 

O4 – 69% 41 O4 – 69% 69 

O5 – 59% 35 O5 – 59% 59 

O6 – 49% 29 O6 – 49% 49 

O7 – 39% 23 O7 – 39% 39 

O8 – 0% 0 O8 – 0% 0 

 

Na kierunki, na które kandydaci są zobowiązani wykazać się zdaniem egzaminów na poziomie 

rozszerzonym, wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą uwzględniane.  

KANADA 

Wyniki uzyskane na High School Diploma z klasy 12 (wyrażone w skali procentowej), traktowane są 

jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej 

matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony High School Diploma 

Skala dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Skala ciągła 0-100 Przeliczenie 1:1 ( od 0 – 100 pkt rekrutacyjnych 

UMP 

 

LITWA 

Wyniki uzyskane na Brandos Atestatas (skala 100 - 0), traktowane są jako równorzędne maturze na 

poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Brandos Atestatas 

Skala dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Skala ciągła 100 - 0 Przeliczenie 1:1 ( od 0 – 100 pkt rekrutacyjnych 

UMP 

 

NIEMCY (świadectwo Zeugnis der allgemeinen hochschulreife z wynikami egzaminu maturalnego) 

Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (skala 15-1), traktowane są jako równorzędne maturze na 

poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Egzamin maturalny 
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Skala dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Skala liczbowa 15-1 Punkty rekrutacyjne= (ocena z przedmiotu na 

egzaminie maturalnym/15)x100 pkt 

rekrutacyjnych UMP 

 

NORWEGIA 

Wyniki uzyskane na Vitnemål fra den Videregående Skolen jako oceny końcowe z roku i  uzyskane na 

egzaminach na tylko jednym poziomie (1 lub2), są traktowane jako matura na poziomie 

podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na Vitnemål na poziomach 1 i 2 – jako matura na poziomie 

rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Vitnemål oceny z roku 

szkolnego 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Vitnemål oceny z 

egzaminu końcowego* 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

6 47,5 6 50 

  5,5 47,5 

5 42,5 5 45 

  4,5 42,5 

4 37,5 4 40 

  3,5 37,5 

3 32,5 3 35 

  2,5 32,5 

2 27,5 2 30 

1 0 1 0 

*w przypadku gdy egzamin składał się z części pisemnej i ustnej do przeliczenia na punkty 

rekrutacyjne będzie brana średnia arytmetyczna 

Na kierunki, na które kandydaci są zobowiązani wykazać się zdaniem egzaminów na poziomie 

rozszerzonym, wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą uwzględniane  

ROSJA (Atestat i wyniki egzaminu EGE) 

Wyniki uzyskane w trakcie egzaminu EGE ( skala 100 - 0) traktowane są jako równorzędne maturze 

na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Egzamin EGE 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Skala ciągła 0-100 Przeliczenie 1:1 (od 0-100 pkt rekrutacyjnych 

UMP 

 

SŁOWACJA 

Wyniki uzyskane na Vysvӗdčenie o maturitnej skúške (Maturita) (skala opisowa)  traktowane są jako 

równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i 

przeliczane wg tabeli 
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Odpowiednik NM poziom rozszerzony Vysvӗdčenie o maturitnej skúške (Maturita) 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Výbornӗ 100 

Chvalitebný 75 

Dobrý 50 

Dostatečný 25 

Nedostatečný 0 

 

SZWECJA 

Wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola tylko jednym poziomie (1 lub2), są traktowane 

jako matura na poziomie podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola 

na poziomach 1 i 2 – jako matura na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów 

polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Slutbetyg – skala ocen 

do 2013 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – 

Slutbetyg – skala ocen 

od 2014 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

  A 50 

MVG 50 B 45 

VG 40 C 40 

G 30 D 35 

IG 0 E 30 

  F 0 

 

Na kierunki, na które kandydaci są zobowiązani wykazać się zdaniem egzaminów na poziomie 

rozszerzonym, wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą uwzględniane  

UKRAINA (Atestat, dodatek do atestata oraz wyniki egzaminu ZNO) 

Wyniki uzyskane w trakcie egzaminu ZNO ( skala 200 - 0) traktowane są jako równorzędne maturze 

na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane wg tabeli: 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Egzamin ZNO 

Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne UMP 

Skala ciągła 0-200 Wynik ZNO - 100 

 

USA 

Wyniki uzyskane na High School Diploma bez dodatkowego poziomu, są traktowane jako matura na 

poziomie podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na High School Diploma na poziomie AP 

(Advance Placement, lub H- with honours) – jako matura na poziomie rozszerzonym. 
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Wyniki uzyskane w ramach świadectwa ukończenia szkoły średniej High School Diploma (wyrażone 

w skali opisowej i procentowej) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na 

punkty wg tabeli 

Odpowiednik NM poziom rozszerzony Higch School Diploma 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego  - High 

School Diploma: 

ordinary level 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

Skala ocen dokumentu 

oryginalnego – High 

School Diploma: AP or 

with H 

Punkty rekrutacyjne 

UMP 

A+ 60 A+ 100 

A 57 A 95 

A- 54 A- 90 

B+ 51 B+ 85 

B 48 B 80 

B- 45 B- 75 

C+ 42 C+ 70 

C 39 C 65 

C- 36 C- 60 

D+ 33 D+ 55 

D 30 D 50 

D- 27 D- 45 

F 0 F 0 

 

Na kierunki, na które kandydaci są zobowiązani wykazać się zdaniem egzaminów na poziomie 

rozszerzonym, wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą uwzględniane.  

Uwzględniane są również wyniki z egzaminu SAT/ACT/AP i przeliczane na poziom rozszerzony R 

R= ocena zależna od zdawanego egzaminu oraz skali w jakiej wyrażone są wyniki. 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA 

 

Wyniki uzyskane w trakcie GCE-A Levels (skala A z gwiazdką do F) traktowane są jako równorzędne 

maturze na poziomie rozszerzonym, są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane 

wg tabeli 

Skala ocen dokumentu oryginalnego  Punkty rekrutacyjne UMP 

A* 90 

A 80 

B 70 

C 60 

D 50 

E 40 

F 0 
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Jeżeli kandydat przedstawi szczegółowe wyniki egzaminów A-levels potwierdzające, że uzyskał 

wyniki w percentylu wyższym aniżeli równorzędny z przyznanymi punktami, liczba przyznanych 

punktów może być zwiększona stosownie do uzyskanego wyniku rzeczywistego 


