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TROCHĘ FAKTÓW I INFORMACJI O 
SZKOLE



• 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.

about:blank


Nasze liceum jest członkiem Towarzystwa
Szkół Twórczych. 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.



Wyniki matury 2018 i 2019

Średni wynik w procentach

Przedmiot
Poziom podst. w %

rok 2018            rok 2019
Poziom rozszerz. w %
rok 2018            rok 2019

Język polski 70,57 62,93 85,66 76,87

Język angielski 96,87 96,90 88,04 87,62

Język francuski 94,00 94,00 - 78,00

Język hiszpański 88,67 82,33 - -

Język niemiecki 96,50 93,43 91,50 88,00

Język rosyjski 92,67 - 92,67 -



Wyniki matury 2018 i 2019

Średni wynik w procentach

Przedmiot
Poziom podst. w %

rok 2018            rok 2019
Poziom rozszerz. w %
rok 2018            rok 2019

Fizyka i astronomia - - 68,35 74,47

Geografia - - 76,08 76,19

Historia - - 76,21 61,85

Matematyka 94,64 94,31 68,13 78,82

WOS - - 75,94 62,50

Informatyka - - 84,26 77,67

Biologia - - 77,41 69,23

Chemia - - 68,87 66,37



Laureaci i finaliści olimpiad w roku 2018/2019
Nazwa olimpiady Laureaci Finaliści

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 1 -

Olimpiada Biologiczna 2 -

Olimpiada Geograficzna 1 -

Olimpiada Języka Rosyjskiego - 2

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2 -

Olimpiada Artystyczna 1 -

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - 1

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - 1

Olimpiada Statystyczna 1 1

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 1 4

Olimpiada Przedsiębiorczości 1 1

Olimpiada Teologii Katolickiej - 2

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy 

o św. Maksymilianie
1 2



Laureaci i finaliści olimpiad w roku 2019/2020

Nazwa olimpiady Laureaci Finaliści

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - 1

Olimpiada Biologiczna - 1

Olimpiada Geograficzna - 1

Olimpiada Informatyczna - 1

Olimpiada Historyczna - 3

Olimpiada Matematyczna - 1



Laureaci i finaliści olimpiad w roku 2019/2020
Nazwa olimpiady Laureaci Finaliści

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - 5

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie 

Współczesnym
1 1

Olimpiada Wiedzy o III RP - 1

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - 2

Olimpiada Wiedzy o Mediach 2 -

Olimpiada Statystyczna - 1

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego - 1

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - 3

Olimpiada Przedsiębiorczości - 1

Olimpiada Teologii Katolickiej - 2

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy 

o św. Maksymilianie
- 1



Sukcesy olimpijskie
Od lat nasi Uczniowie zajmują wysokie
miejsca w międzynarodowych
oraz ogólnopolskich olimpiadach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych.



Szkoła w rankingach Perspektyw

Rok szkolny
Ranking 

Ogólnopolski

Ranking Liceów 

Warszawskich

2020 12. miejsce 5. miejsce

2019 8. miejsce 2. miejsce

2018 9. miejsce 3. miejsce

2017 11. miejsce 4. miejsce

2016 8. miejsce 3. miejsce

2015 7. miejsce 2. miejsce

2014 16. miejsce 7. miejsce



Patronaty naukowe

Od 2010  – patronat naukowy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

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

Od 2017– patronat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2017– patronat Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Od 2019 – patronat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.



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

Częstym miejscem wycieczek przedmiotowych
są instytucje państwowe (NSA, Sąd
Najwyższy, Sejm RP) oraz naukowe
(BioCentrum Edukacji Naukowej).



Wycieczki programowe
Przygoda klas pierwszych rozpoczyna się zawsze
od wycieczki integracyjnej we wrześniu
lub październiku. Klasy drugie wyjeżdżają
do Opinogóry, zaś najstarszy rocznik do Krakowa
(szlak Młodej Polski) oraz do Oświęcimia.



Wycieczki i „białe szkoły”
Co roku klasy odbywają dalsze i bliższe wycieczki
– 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” to z kolei pomysł na zimowe
wyjazdy.



BUDYNEK I WARUNKI W SZKOLE





Szkoła posiada:
• dwie pracownie chemiczne
• jedną pracownię lingwistyczną
• dwie pracownie fizyczne
• dwie pracownie informatyczne
• jedną pracownię geograficzną
• jedną pracownię biologiczną
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Warunki w szkole
• w podziemiach szkoły znajduje się 

siłownia, sala fitness oraz bufet,

• nowoczesny gabinet pielęgniarki, która 
jest dostępna codziennie,

• opieka psychologiczno-pedagogiczna.



Szkolne gadżety
Co roku Samorząd

Uczniowski realizuje 
zamówienia na szkolne 
gadżety takie jak:

• bluzy,
• koszulki polo,
• skarpetki,
• torby i plecakoworki.



CO WE WŁADKU... PISZCZY?



Zajęcia pozalekcyjne
• koła przedmiotowe

• koła olimpijskie

• konsultacje

• zajęcia z tańca 
towarzyskiego

• SKS



Koło Filmowe



...i efekty jego prac

Baśnie Braci Tkacz (2020)

Władki nie płaczą (2019)

Nowe porządki (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=AmhwToyWdr4
https://www.youtube.com/watch?v=LnDtLB4wMhQ
https://www.youtube.com/watch?v=QH9VaaYbQQc
https://www.youtube.com/channel/UCnjiDYpALa-y0LK_va9MX5A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCnjiDYpALa-y0LK_va9MX5A/featured


Chór VIII LO

https://www.facebook.com/chorwladyslawa/
https://www.facebook.com/chorwladyslawa/


TYDZIEŃ KULTURY TO...



Od 27 lat organizowany jest w szkole Tydzień Kultury.
Popołudniami i wieczorami odbywają się spotkania
z ludźmi świata polityki, dziennikarzami,
podróżnikami, 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.



...spotkania z ciekawymi gośćmi 

Zygmunt Chajzer

Agnieszka Holland

dr hab. Adam Bodnar

Paweł Małaszyński

ks. Adam Boniecki



...Kawiarenka, czyli Scena 
Nauczycielska



...Przegląd Młodych Talentów



W SZKOLE DZIEJE SIĘ



Uroczystości szkolne



Przedstawienia, jasełka 
i Przeglądy Pieśni Patriotycznej



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

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

również wykłady zaproszonych gości – pracowników naukowych.



Potańcówki



Sport
Mimo bardzo skromnej bazy sportowej,
odnosimy liczne sukcesy – jesteśmy
wielokrotnymi mistrzami Dzielnicy w piłce
siatkowej, ręcznej, koszykowej dziewcząt
i chłopców oraz biegach przełajowych.
Wielokrotnie stawaliśmy też na podium
podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

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



Dzień Sportu 
i Bieg Władysławiaka



OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY



1A

Klasa z rozszerzonym programem  matematyki, historii i wiedzy 
o społeczeństwie

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

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 i matematyki

Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, biologia, chemia

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

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 i chemii

Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, fizyka, chemia

Założenia:
• przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale 

matematycznym, fizycznym,  chemicznym i informatycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Politechnice 
Warszawskiej;

• przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach.



1E

Klasa z rozszerzonym programem 
matematyki, geografii i języka angielskiego

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

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.



• obowiązkowy język angielski

• drugi język do wyboru: 

niemiecki (początkujący, kontynuacja), 

francuski (początkujący), 

hiszpański (początkujący, kontynuacja),

rosyjski (początkujący).

Języki obce



Zapraszamy do naszej szkoły 
osoby z dużą motywacją 

do nauki, chęcią rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań



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 szkole
podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :
– języka polskiego,

– matematyki,

– języka obcego nowożytnego.

Wynik procentowy z egzaminów z języka polskiego i matematyki należy przeliczać na punkty, mnożąc go przez
współczynnik 0,35, zaś wynik procentowy z egzaminu z języka obcego nowożytnego należy przeliczać na punkty
mnożąc go przez współczynnik 0,3.

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia
odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

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, matematyki 
i dwóch 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 szkoły podstawowej:

• 18 punktów – za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej;

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

• 7 punktów – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
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 Literatury i Języka Polskiego

Olimpiady Informatycznej Juniorów, 

Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, 

Olimpiady Historycznej Juniorów,

przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Rekrutacja



Rekrutacja – progi punktowe do 
poszczególnych klas w roku 2019/2020

Klasa IA – 172,55 pkt

Klasa IB – 174,95 pkt

Klasa IC – 177,65 pkt

Klasa ID – nie rekrutowaliśmy klasy z takimi rozszerzeniami

Klasa IE – 176,45 pkt



Zdjęcia:
• Maciej Fiedoruk
• Kamil Tkacz
• Andrzej Tkacz
• Jakub Kisieliński
• Krzysztof Chudzik
• Marta Rojewska

Zachęcamy do obejrzenia spotu naszej szkoły: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzKM-GgmgHc&feature=youtu.be


DO ZOBACZENIA WE WŁADKU!


