
 

 

 

 

Instrukcja obsługi 
Plik sprawdzający punktację egz. 8 klas 

  



1. Makra 

 

 Po uruchomieniu pliku w celu jego poprawności działania należy 
włączyć obsługę makr. Aby to uczynić należy kliknąć na przycisk 
„Włącz zawartość”. 

  



2. Zakładka „Kalk” - kalkulator punktów 

 

 W tej zakładce mamy możliwość na podstawie wprowadzonych 
wyników z egzaminu, ocen ze świadectwa oraz osiągnięć dodatkowych 
dziecka sprawdzenia wyniku punktowego.  

  



3. Zakładka „Wynik 2022” – lista dostępnych kierunków 

 

 W tej zakładce wprowadzając liczbę punktów w zielonym polu 
„Twoja liczba punktów” i klikając na przycisk „Odśwież listę” mamy 
możliwość sprawdzenia listy kierunków, na które nasze dziecko ma 
szansę być przyjęte. Lista ta powstała na podstawie wyników egzaminu 
z 2022 roku. Gdy przy danym kierunku jest zielony kolor to różnica 
między wprowadzonym przez Nas wynikiem, a minimalnym wynikiem 
jakie osiągnęło dziecko przyjęte na ten kierunek jest większa niż 30 pkt. 
Na tej podstawie można szacować, iż są duże szanse na przyjęcie na 
ten kierunek z wprowadzoną przez Nas liczbą pkt.. Odpowiednio w 
przypadku, gdy pole jest pomarańczowe to różnica jest pomiędzy 5, 
a 30 pkt. – szansa przyjęcia jest lecz obarczona większym ryzykiem. W 
przypadku, gdy pole ma kolor czerwony różnica wynosi mniej niż 5 pkt. 
– szansa przyjęcia jest niewielka. 

Poglądowo w kolejnej zakładce tj. „Wynik 2021” możemy sprawdzić 
listę kierunków, na które byłaby szansa się dostać w 2021 roku. 

  



4. Zakładki szkolne, na przykładzie „Licea ogólnokształcące 2022r.” 

 

 W tych zakładkach możemy sprawdzić m.in. jaki był minimalny 
wynik z jakim przyjęto ucznia na dany kierunek. Jest to dla nas 
informacja o minimalnej liczbie pkt. jakie musimy zdobyć, aby przyjęto 
nasze dziecko na dany kierunek w danej szkole. Należy przy tym 



pamiętać, iż jest to wynik z zeszłego egzaminu. W wyniku innej liczby 
chętnych, popularności danego kierunku oraz innych wyników 
punktowych dzieci w nadchodzącym egzaminie progi te mogą się 
zmieniać.  

W zakładkach dotyczących techników i szkół branżowych sytuacja 
wygląda podobnie. 


