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KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO 
STOPNIA I JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH –  

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH, KTÓRZY ZDAWALI  
„NOWĄ MATURĘ” 

  
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne w pełni oparte jest na wynikach części pisemnej 

zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne. 

 
2. Kandydatów na kierunek hipologia i je ździectwo  obowiązuje dodatkowo 

sprawdzian z pierwszego kontaktu z koniem, a na kierunek architektura 
krajobrazu dodatkowy egzamin praktyczny z rysunku odręcznego.  

 
3. Kandydaci na kierunek hipologia  i jeździectwo  powinni posiadać zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez 
lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

 
4. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu/egzaminu praktycznego eliminuje 

kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
 
 
W ocenie konkursowej w zale żności od kierunku studiów stosowane s ą 
następujące mno żniki odnosz ące si ę do ocen z przedmiotów zdawanych na 
maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.  
 
 

KIERUNEK: ROLNICTWO  
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo informatyka albo 
geografia albo fizyka i astronomia 
albo wiedza o społeczeństwie 

2,0 4,0 

KIERUNEK: TOWAROZNAWSTWO  
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo informatyka albo 
geografia albo fizyka i astronomia 
albo wiedza o społeczeństwie 

2,0 4,0 

  KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo informatyka albo 

2,0 4,0 
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geografia albo fizyka i astronomia 
albo wiedza o społeczeństwie 

  KIERUNEK: EKONOMIA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo geografia albo 
wiedza o społeczeństwie albo 
historia 

2,0 4,0 

  KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo chemia albo geografia 
albo wiedza o społeczeństwie albo 
historia 

2,0 4,0 

  KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
geografia albo chemia albo fizyka i 
astronomia albo wiedza o 
społeczeństwie 

2,0 4,0 

  KIERUNEK: LE ŚNICTWO 
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
geografia albo chemia albo fizyka i 
astronomia albo informatyka albo 
wiedza o społeczeństwie 

2,0 4,0 

  KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Dwa przedmioty do 
wyboru 

chemia albo matematyka albo 
biologia albo fizyka i astronomia albo 
geografia albo informatyka 

1,0 
1,0 

2,0 
2,0 

  KIERUNEK: DIETETYKA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 
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Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Dwa przedmioty do 
wyboru 

chemia albo matematyka albo 
biologia albo fizyka i astronomia albo 
geografia albo informatyka 

1,0 
1,0 

2,0 
2,0 

  KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Dwa przedmioty do 
wyboru 

biologia albo chemia albo 
matematyka albo fizyka i astronomia 
albo informatyka 

1,0 
1,0 

2,0 
2,0 

   KIERUNEK: OGRODNICTWO  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo informatyka albo fizyka i 
astronomia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU  – dodatkowo kandydatów obowiązuje egzamin 
praktyczny z rysunku odręcznego 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo geografia albo 
informatyka albo fizyka i astronomia  
 

2,0 4,0 
 

 KIERUNEK: WETERYNARIA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Przedmioty 
obowiązkowe 

biologia,  
chemia   
 
 

1,0 
1,0 

2,0 
2,0 

   KIERUNEK: BIOLOGIA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo fizyka i astronomia albo 
informatyka albo geografia  
 

2,0 4,0 
 

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
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Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 
poziom podstawowy poziom 

rozszerzony 
Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo fizyka i astronomia albo 
informatyka  
 

2,0 4,0 

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 
poziom podstawowy poziom 

rozszerzony 
Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo fizyka i astronomia albo 
informatyka albo geografia albo 
wiedza o społeczeństwie 
 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: ZOOTECHNIKA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

biologia albo matematyka albo 
chemia albo fizyka i astronomia albo 
informatyka albo geografia  
 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: TECHNIKA ROLNICZA I LE ŚNA 
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: ZARZ ĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA 
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do matematyka albo fizyka i astronomia 2,0 4,0 
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wyboru albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

 

  KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: TRANSPORT  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA  
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia 

2,0 4,0 
 

  KIERUNEK: BEZPIECZE ŃSTWO ŻYWNOŚCI 
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia  

2,0 4,0 
 

  
  KIERUNEK: HIPOLOGIA I JE ŹDZIECTWO – dodatkowo kandydatów obowiązuje sprawdzian z 
pierwszego kontaktu z koniem. 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do matematyka albo fizyka i astronomia 2,0 4,0 
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wyboru albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia  

 

  KIERUNEK: OCHRONA RO ŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA  
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik 

poziom podstawowy poziom 
rozszerzony 

Przedmiot 
obowiązkowy 

język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 
wyboru 

matematyka albo fizyka i astronomia 
albo chemia albo informatyka albo 
biologia albo geografia  

2,0 4,0 
 

 
 
 
 
 
Wynik kwalifikacji kandydata to suma iloczynów punktów procentowych przyjętych do kwalifikacji  
przedmiotów i odpowiednich mnożników. 
 
                2 albo 3 
Wynik = ∑  ( liczba punktów procentowych x  mnożnik) 
                   1 

 
 


