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• Szkoła istnieje od 1885 r. 
Założona jako gimnazjum 
męskie, od 1955 roku jest 
szkołą koedukacyjną

• Patronem jest król Władysław 
IV Waza - imię nadano 
w 1916 roku

• Od 2000 r. w szkole 
obowiązują mundurki.  



Nasze liceum jest członkiem TST. Do tego 
elitarnego stowarzyszenia należą 33 licea 

z całego kraju. Celem statutowym TST 
jest współdziałanie szkół w zakresie 

doskonalenia procesu nauczania i 
wychowania poprzez projektowanie, 

wdrażanie i upowszechnianie innowacji 
pedagogicznych. Daje nam to możliwości  
korzystania z doświadczeń najlepszych 

szkół w kraju. 
Jesteśmy również członkiem 

Mazowieckiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Uzdolnionych oraz 

Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w 
Polsce

Towarzystwo Szkół Twórczych



Od roku 2010 Szkoła została objęta patronatem naukowym 
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym samym roku podpisano umowę o współpracy z Katedrą 
Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2016 – patronat Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie – patronat Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa

Patronat Naukowy Uniwersytetu 
Warszawskiego



Wyniki matury 2017
Średni wynik w procentach

przedmiot Poziom podstawowy
w % (Warszawa)

Poziom rozszerzony
w %

Język polski 77,68 83,17

Język angielski 96,43 91,26

Język francuski 95,43 92

Język hiszpański 88,57 85

Język niemiecki 94,29 98

Język rosyjski 88 100

biologia 75,49

chemia 75,90



Wyniki matury 2017

Średni wynik w procentach

przedmiot Poziom podstawowy
(Warszawa)

Poziom rozszerzony

Fizyka i astronomia 72,20

Geografia 76,36

Historia 71

Matematyka 93,17 77,17

WOS 81,18

Informatyka 75,78



Ogólnopolski Ranking Maturalny Liceów 
2018

1. XIV LO im. St. Staszica – Warszawa wskaźnik 100

2. LXVII LO im.Jana Nowaka Jeziorańskiego – Warszawa 99,22

3. LO nr III im. Adama Mickiewicza – Wrocław 97,47

4. Liceum Akademickie UMK – Toruń 96,50

5. II LO im.Stefana Batorego –Warszawa 95,63

6. XXVII LO im.Tadeusza Czackiego – Warszawa 94,76

7. VIII LO im. Władysława IV – Warszawa 94,71

8. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej – Wrocław 93,53

9. V LO im. A.Witkowskiego – Kraków 93,01

10. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej – Warszawa 92,55



• PW 31 osób

• WUM 8 osób 
kierunki medyczne w innych miastach 

7 osób

• UW 40 osób

• SGGW 8 osób

• SGH 15 osób

• UKSW 1 osoba

• WAT 1 osoba

• UJ 4 osoby

• Inne 3 osoby

Skuteczność w przyjęciach na studia



Miara wpływu szkoły na wzrost wiedzy 

uczniów…

Edukacyjna Wartość Dodana



LICEUM

WYNIK WYNIK

Egzamin 
gimnazjalny
3 lata wcześniej

Egzamin 
maturalny

Wynik 
przewidywany

Wynik przewidywany można rozumieć jako uśredniony 
wynik na egzaminie maturalnym grupy uczniów o tym 
samym wyniku na egzaminie gimnazjalnym

EWD









Olimpiady 2014/2015
 Olimpiada Geograficzna 1 laureat, 1 finalista

 Olimpiada WOS 1 laureat, 2 finalistów

 Olimpiada Matematyczna 2 finalistów

 Olimpiada Chemiczna 1 laureat

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 1 finalista

 Olimpiada Lit. i Jęz. Polskiego 1 laureat, 1 finalista

 Olimpiada Informatyczna 2 laureatów

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 1 finalista

 Olimpiada Filozoficzna 2 finalistów

 Olimpiada Wiedzy o Mediach 3 laureatów

 Olimpiada Biologiczna 1 finalista

 Olimpiada Wiedzy Teologicznej 2 finalistów

 Olimpiada Przedsiębiorczości 1 laureat



• Olimpiada Geograficzna 1 laureat

• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 1 finalista

• Olimpiada Przedsiębiorczości 1 finalista

• Olimpiada Informatyczna 2 finalistów

• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 3 finalistów

• Olimpiada Teologii Katolickiej 1 laureat, 1 finalista

• Olimpiada Artystyczna 1 laureat

• Olimpiada Wiedzy o Mediach 2 laureatów

• Olimpiada Biologiczna 1 laureat

• Olimpiada Historyczna 1 finalista

• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym                                         2 laureatów

Olimpiady 2015/2016



Olimpiady 2016/2017
 Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna – srebrny medal

 Olimpiada Geograficzna 2 laureatów

 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 3 finalistów

 Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Kraju
3 laureatów

 Olimpiada Lit. i Jęz. Polskiego 1 finalista

 Olimpiada WOS 4 laureatów

 Olimpiada Wiedzy o Mediach 1 laureat, 1 finalista

 Olimpiada Chemiczna 1 finalista

 Olimpiada Biologiczna 1 laureat, 2 finalistów

 Olimpiada Wiedzy o III RP 2 laureatów

 Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 1 laureat

 Olimpiada Wiedzy Teologicznej 2 laureatów



Olimpiady 2016/2017
 Olimpiada Przedsiębiorczości 2 laureatów, 1 finalista

 Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania 1 laureat, 1 finalista

 Olimpiada Zwolnieni z Teorii 1 finalista

 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 2 laureatów, 2 finalistów

 Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o Maksymilianie Kolbe 2017
1 laureat

 Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 1 finalista



Ogólnopolski Ranking Szkół Olimpijskich
2018

1. XIII LO – Szczecin

2. Liceum Akademickie UMK – Toruń

3. III LO im. Marynarki Wojennej RP  - Gdynia

4. XIV LO im. St. Staszica – Warszawa

5. V LO im. A.Witkowskiego – Kraków

6. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej – Wrocław

7. LO nr III im. Adama Mickiewicza – Wrocław

8. VI LO im. Jana Kochanowskiego - Radom

9. V LO – Bielsko-Biała

10. VIII LO im. Władysława IV – Warszawa



Szkoła w rankingach
Rok szkolny

Ranking 
Ogólnopolski

Ranking Liceów 
Warszawskich

2018 9 miejsce 3 miejsce

2017 11miejsce 4 miejsce

2016 8 miejsce 3 miejsce

2015 7 miejsce 2 miejsce

2014 16 miejsce 7 miejsce

2013 11 miejsce 3 miejsce

2012 17 miejsce 8 miejsce



Oferta pozalekcyjna
 Koła przedmiotowe

 Koła olimpijskie

 Warsztaty Olimpijskie 

 SKS

 Konsultacje



Koła przedmiotowe

(prowadzone również przez absolwentów naszej szkoły, laureatów 
olimpiad przedmiotowych)

• biologiczne
• fizyczne
• chemiczne
• matematyczne
• geograficzne
• ekonomiczne
• przedsiębiorczości
• teatralne

• historyczne
• polonistyczne
• wiedzy o społeczeństwie
• filozoficzne
• informatyczne
• filmowe
• SKS
• chór



Uczniowie biorą udział w obozach naukowych, zajęciach laboratoryjnych, 
wykładach, sesjach naukowych na UW, SGGW i PW. 

Młodzież uczestniczy w spektaklach teatrów warszawskich, w lekcjach 
muzealnych, koncertach Filharmonii Narodowej. 



Warunki szkoły

Opieka medyczna

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Obiady

Bufet



Oferta dodatkowa
• Odbywają się wycieczki przedmiotowe na terenie Warszawy 

oraz dalsze w Polsce i za granicą.

• „Zielone szkoły” to doskonała okazja, by połączyć naukę z 
wędrówkami po górach, czy też zwiedzaniem różnych 
ciekawych miejsc.

• Obozy narciarskie i „białe szkoły”.

• Odbywają się obowiązkowe wyjazdy do Opinogóry klas 
drugich oraz do Krakowa i Oświęcimia klas trzecich.



Tydzień Kultury

Od 25 lat organizowany jest w szkole Tydzień Kultury. 
Popołudniami i wieczorami odbywają się spotkania 
z ludźmi świata polityki, dziennikarzami, pisarzami, 

aktorami i reżyserami. Jest to także okazja do 
zaprezentowania dorobku artystycznego uczniów. 

Służą temu Koncerty Muzyki Poważnej, przedstawienia 
teatralne oraz – cieszący się największą popularnością –

Przegląd Młodych Talentów.





Dzień Językowy, Dzień Ziemi, Dzień Nauk Ścisłych
Dzień Języka Polskiego, Dzień Tradycji

Nauczyciele wraz z młodzieżą przygotowują różne atrakcje –
inscenizacje, quizy, konkursy, pokazy, doświadczenia. 
Odbywają się również wykłady zaproszonych gości –

pracowników naukowych



Sport
Mimo bardzo skromnej bazy odnosimy liczne sukcesy 

sportowe – jesteśmy wielokrotnymi mistrzami Dzielnicy 
w piłce siatkowej, ręcznej, koszykowej dziewcząt i chłopców 
oraz biegach przełajowych. W roku szkolnym 2016/2017 w 

WOM dziewczęta zajęły II miejsce w piłce ręcznej, IV miejsce 
w biegach przełajowych, zaś chłopcy - mistrzostwo dzielnicy 
w piłce ręcznej i w piłce siatkowej oraz V miejsce w WOM w 
biegach przełajowych i V miejsce w WOM w piłce siatkowej.

Od 1994 roku odbywa się na przełomie maja i czerwca w 
lasach podwarszawskiej Zielonki bieg Władysławiaka.







Wioślarstwo
Szkoła posiada własną osadę wioślarską rywalizującą z innymi 

renomowanymi warszawskimi liceami.  

Drużyna wioślarska zdobyła m.in. Mistrzostwo Warszawy na 
ergometrach, wygrała regaty licealne na Wiśle oraz zdobyła 

Puchar Wisły (w roku 2017 - II miejsce)



1A Klasa z rozszerzonym programem 
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,

języka angielskiego

• Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferta edukacyjna szkoły



1A 

Założenia:

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na 
takich kierunkach jak: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki 
międzynarodowe, psychologia, kulturoznawstwo czy historia.

• przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
.



1B Klasa z rozszerzonym programem 
biologii, chemii, matematyki

• Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, biologia, chemia

Oferta edukacyjna szkoły



1B

Założenia: 

• przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach 
medycznych, wydziałach przyrodniczych, biotechnologii i ochrony 
środowiska UW, SGGW, PW i UKSW.

• przygotowanie zainteresowanych uczniów do udziału w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych.



1C Klasa z autorskim programem matematyki
oraz rozszerzonym programem fizyki i informatyki

• Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, fizyka, chemia

Oferta edukacyjna szkoły



1C

Założenia: 

• przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, 
fizycznym, informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego i 
Politechnice Warszawskiej;

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach.



1D Klasa z rozszerzonym programem 
matematyki, fizyki, języka angielskiego

• Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, fizyka, chemia

Oferta edukacyjna szkoły



1D

Założenia: 

• przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, 
fizycznym, informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego i 
Politechnice Warszawskiej;

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach.



1E Klasa z rozszerzonym programem 
matematyki, geografii, języka angielskiego

• Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, geografia, język angielski

Oferta edukacyjna szkoły



1E

Założenia: 

• przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej 
oraz na kierunkach społeczno- ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Politechniki Warszawskiej;

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach.



Języki obce

• jęz. angielski obowiązkowo

• drugi język do wyboru: 
niemiecki (początkujący, kontynuacja),
francuski, (początkujący, kontynuacja),
hiszpański, (początkujący, kontynuacja),
rosyjski (początkujący).



ZAPRASZAMY 

DO NASZEJ SZKOŁY OSOBY

Z  DUŻĄ  MOTYWACJĄ  NAUKOWĄ, 

CHĘCIĄ ROZWIJANIA SWOICH PASJI

I ZAINTERESOWAŃ



Rekrutacja
• Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.

100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w 
gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu : 
- języka polskiego, 
- historii i wiedzy o społeczeństwie, 
- matematyki, 
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2;  

100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie  ukończenia gimnazjum  z 
języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na 
świadectwie ukończenia gimnazjum.
W VIII Liceum Ogólnokształcącym punkty przyznawane są z następujących zajęć edukacyjnych:

• do klasy A: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;

• do klasy B: język polski, matematyka, biologia, chemia;

• do klasy C: język polski, matematyka, fizyka, chemia;

• do klasy D: język polski, matematyka, fizyka, chemia;

• do klasy E: język polski, matematyka, geografia, język angielski;



Rekrutacja
Sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych: 

18 punktów – stopień: celujący 

17 punktów – stopień: bardzo dobry 

14 punktów – stopień: dobry 

8 punktów – stopień: dostateczny 

2 punkty – stopień: dopuszczający. 



Rekrutacja
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: 

- 18 punktów – za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych 
na świadectwie ukończenia gimnazjum.

- 3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

- 7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 



Rekrutacja
Laureaci konkursów przedmiotowych co najmniej
szczebla wojewódzkiego, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu,
organizowanych przez kuratora oświaty oraz
laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej
Juniorów, Olimpiady Informatycznej
Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego,
Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów oraz
Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o
Społeczeństwie przyjmowani są z pominięciem
procedury kwalifikacyjnej.



Rekrutacja
Progi punktowe do poszczególnych klas w latach ubiegłych

klasa 2015/2016 2016/2017 2017/2018

społ-ekon-
prawna

164,22 161,4 168,4

matematyczna 155,39 169,2 168,0

biologiczna 164,19 165,8 172,8



• I chemicznej 
• II chemicznej
• lingwistycznej
• I fizycznej 
• II fizycznej

parter

II piętro

•informatycznej
•geograficznej
•biologicznej

Zapraszamy do  obejrzenia pracowni:

W podziemiach szkoły znajduje się siłownia, 
sala fitnes, bufet.
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Dziękujemy za uwagę


