
Prawo
jednolite magisterskie (stacjonarne)

PRZEDMIOT WYMAGANY

PRZEDMIOT WYMAGANY

KANDYDACI Z MATURĄ 2005 – 2023

KANDYDACI ZE STARĄ MATURĄ

Język polski

Język polski

Punktowy próg kwalifikacji: 60 pkt.

Punktowy próg kwalifikacji: 60 pkt.

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

poziom PODSTAWOWY x 0.6 
albo poziom ROZSZERZONY x 1

poziom PODSTAWOWY x 0.6 
albo poziom ROZSZERZONY x 1 

albo BRAK poziomu x 0.8

poziom ROZSZERZONY x 1

poziom ROZSZERZONY x 1 
albo BRAK poziomu x 0.8

waga = 15%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

Matematyka

Matematyka

Jeden 
język obcy 

Jeden 
język obcy 

angielski, 
francuski, 
niemiecki, 
hiszpański, 

włoski, 
rosyjski, 

portugalski, 
szwedzki, 
słowacki

angielski, 
francuski, 
niemiecki, 
hiszpański, 

włoski, 
rosyjski

biologia, chemia, filozo-
fia, fizyka/fizyka 

i astronomia, geografia, 
historia, informatyka, 
język łaciński i kultura 

antyczna, wiedza 
o społeczeństwie,  

j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki, 

j. słowacki

biologia, chemia, filo-
zofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 
język łaciński i kultura 

antyczna, wiedza 
o społeczeństwie,  

j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski

biologia, chemia, 
filozofia, fizyka/fizyka 

i astronomia, geografia, 
historia, informatyka, 
język łaciński i kultura 

antyczna, wiedza o spo-
łeczeństwie

biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geogra-
fia, historia, informatyka, 

język łaciński i kultura 
antyczna, wiedza o spo-

łeczeństwie

Do wyboru z:

Do wyboru z:

Do wyboru z:

Do wyboru z:

*

*

**

**



PRZEDMIOT WYMAGANY

PRZEDMIOT WYMAGANY

KANDYDACI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ (IB)

KANDYDACI Z MATURĄ EUROPEJSKĄ (EB) 

Język polski
albo

język A*
albo

literature 
and perfor-

mance

* W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

Język polski
albo

język L1* 

Punktowy próg kwalifikacji: 60 pkt.

Punktowy próg kwalifikacji: 60 pkt.

* W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

poziom NIŻSZY (SL) x 0.6 
albo poziom WYŻSZY (HL) x 1

poziom PODSTAWOWY x 0.6 
albo poziom ROZSZERZONY x 1

poziom WYŻSZY (HL) x 1

poziom ROZSZERZONY x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

Matematyka

Matematyka

Język obcy 
nowożytny

Język obcy 
nowożytny

biologia, chemia, filo-
zofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 

łacina, zarządzanie, eko-
nomia, polityka, psycho-
logia, antropologia, język 

obcy nowożytny

biologia, chemia, eko-
nomia, filozofia, fizyka, 

geografia, historia, 
informatyka, łacina, 

socjologia, język obcy 
nowożytny

biologia, chemia, filo-
zofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 
łacina, zarządzanie, 

ekonomia, polityka, psy-
chologia, antropologia

biologia, chemia, eko-
nomia, filozofia, fizyka, 

geografia, historia, 
informatyka, łacina, 

socjologia

Do wyboru z:

Do wyboru z:

Do wyboru z:

Do wyboru z:

**

**

***

***



PRZEDMIOT WYMAGANY

KANDYDACI Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ

Język polski
albo
język 

oryginalny 
matury*

Punktowy próg kwalifikacji: 60 pkt.
* Język oryginalny matury może być wskazany dwukrotnie w kolumnach 1 i 3 
** Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

poziom NIŻSZY (SL) x 0.6 
albo poziom WYŻSZY (HL) x 1 poziom WYŻSZY (HL) x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30%

Matematyka Język obcy 
nowożytny biologia, chemia, filozo-

fia, fizyka, astronomia, 
geografia, historia, infor-
matyka, język łaciński i 

kultura antyczna, wiedza 
o społeczeństwie, poli-
tyka, ekonomia, zarzą-

dzanie, psychologia, 
antropologia, socjologia, 

język obcy nowożytny

biologia, chemia, filozo-
fia, fizyka, astronomia, 

geografia, historia, infor-
matyka, język łaciński i 

kultura antyczna, wiedza 
o społeczeństwie, poli-
tyka, ekonomia, zarzą-

dzanie, psychologia, 
antropologia, socjologia

Do wyboru z: Do wyboru z:

**** ***


