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DZIEL NI CA WI LA NÓW

LI CEA OGÓL NO KSZ TAŁ CĄ CE 
PU BLICZ NE

XXXVIII LO 
im. Sta ni sła wa Kost ki Po toc kie go
02-952 War sza wa, ul. Wiert ni cza 26
tel./fax 22 842 24 33
www.kost ka -po toc ki.edu.pl

LI CEA OGÓL NO KSZ TAŁ CĄ CE 
NIE PU BLICZ NE

LO Nie pu blicz ne Ko le gium 
św. Sta ni sła wa Kost ki KSW
02-946 War sza wa, ul. Ko le giac ka 1
tel. 22 858 29 50, fax 22 858 29 51
www.ko le gium -ksw.edu.pl

DZIEL NI CA WŁO CHY

LI CEA OGÓL NO KSZ TAŁ CĄ CE 
PU BLICZ NE

LXXIII LO im. Za wi sza ków Pro por ca
„Vic to ria”
02-428 War sza wa, ul. Pro mie ni sta 12 a
tel./fax 22 863 73 04
www.pro mie ni sta.ho me.pl 

LXXXIV LO im. Bo ha te rów Na rwi ku
02-172 War sza wa, ul. Gład ka 16
tel./fax 22 846 09 42
www.na rwik.edu.pl

TECH NI KA PU BLICZ NE

Tech ni kum nr 9 Lot ni cze 
im. Bo ha te rów Na rwi ku
02-172 War sza wa, ul. Gład ka 16
tel./fax 22 846 09 42
www.na rwik.edu.pl

DZIEL NI CA WO LA

LI CEA OGÓL NO KSZ TAŁ CĄ CE 
PU BLICZ NE

III LO im. gen. Sowińskiego
01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2
tel./fax 22 632 07 53
http://lo3.waw.ids.pl
e-mail: liceum3@lo3.waw.ids.pl
Dyrektor: Grzegorz Mazur
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2012/2013:
q kla sa hu ma ni stycz na z roz sze rzo nym pro gra -

mem na ucza nia j. pol skie go i hi sto rii (an giel ski,
hisz pań ski)

q kla sa hu ma ni stycz na (nie miec ki, an giel ski)
q kla sa ma te ma tycz no -spo łecz na z roz sze rzo -

nym pro gra mem na ucza nia ma te ma ty ki, geo -
gra fii i hi sto rii (an giel ski, nie miec ki)

q kla sa ma te ma tycz no -spo łecz na (an giel ski, ro -
syj ski)

q kla sa ma te ma tycz no -fi zycz na (an giel ski, fran -
cu ski)

q kla sa bio lo gicz no -che micz na z roz grze szo nym
pro gra mem na ucza nia bio lo gii, che mii i fi zy ki
((an giel ski, nie miec ki)

q kla sa ma te ma tycz no -in for ma tycz na z roz sze -
rzo nym pro gra mem na ucza nia ma te ma tyk i in -
for ma ty ki (an giel ski, fran cu ski)

Obec nie w Li ceum uczy się 692 osób.

XII LO im. Hen ry ka Sien kie wi cza
00-820 War sza wa, ul. Sien na 53
tel. 22 620 82 60, fax 22 620 47 74
www.12lo.war sza wa.pl

XXIV LO 
im. Cy pria na Ka mi la Nor wi da
01-423 War sza wa, ul. Obo zo wa 60
tel./fax 22 836 42 92
www.nor wid.waw.pl

XXX LO im. Ja na Śnia dec kie go
01-018 War sza wa, ul. Wol ność 1/3
tel./fax 22 838 50 82
www.trzy dziest ka.edu.pl

XXXIII LO Dwu ję zycz ne 
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka 
01-225 War sza wa, ul. Be ma 76
tel. 22 632 75 70, fax 22 632 75 70 w. 28 
www.ko per nik.edu.pl
e -ma il: szko la@ko per nik.edu.pl
Dy rek tor: Ju sty na Ma tej czyk
Pla no wa ne kla sy pierw sze 2012/2013:
q kla sa z roz sze rzo nym pro gra mem na ucza nia

ma te ma ty ki i fi zy ki (ję zyk an giel ski - kla sy dwu -
ję zycz ne, dru gi ję zyk do wy bo ru: nie miec ki,
fran cu ski lub hisz pań ski – na ucza ny w gru pach
mię dzy kla so wych o ró żnym stop niu za awan -
so wa nia); za li cze nie spraw dzia nu z ję zy ka an -
giel skie go; punk ty za eg za min gim na zjal ny,
za świa dec two gim na zjal ne i szcze gól ne osią -
gnię cia za spraw dzian z ję zy ka an giel skie go

q kla sa z roz sze rzo nym pro gra mem na ucza nia
bio lo gii, che mii, fi zy ki (ję zyk an giel ski - kla sy
dwu ję zycz ne, dru gi ję zyk do wy bo ru: nie miec -
ki, fran cu ski lub hisz pań ski – na ucza ny w gru -
pach mię dzy kla so wych o ró żnym stop niu za -
awan so wa nia); za li cze nie spraw dzia nu z ję zy ka
an giel skie go; punk ty za eg za min gim na zjal ny,
za świa dec two gim na zjal ne i szcze gól ne osią -
gnię cia za spraw dzian z ję zy ka an giel skie go)

q kla sa z roz sze rzo nym pro gra mem na ucza nia ma -
te ma ty ki, hi sto rii, geo gra fii (ję zyk an giel ski - kla sy
dwu ję zycz ne, dru gi ję zyk do wy bo ru: nie miec ki,
fran cu ski lub hisz pań ski – na ucza ny w gru pach
mię dzy kla so wych o ró żnym stop niu za awan so -
wa nia); za li cze nie spraw dzia nu z ję zy ka an giel -
skie go; punk ty za eg za min gim na zjal ny, za świa -
dec two gim na zjal ne i szcze gól ne osią gnię cia
za spraw dzian z ję zy ka an giel skie go)

q kla sa z roz sze rzo nym pro gra mem na ucza nia j.
pol skie go, hi sto rii, geo gra fii, WOS (ję zyk an giel -
ski - kla sy dwu ję zycz ne, dru gi ję zyk do wy bo ru:
nie miec ki, fran cu ski lub hisz pań ski – na ucza ny
w gru pach mię dzy kla so wych o ró żnym stop niu
za awan so wa nia); za li cze nie spraw dzia nu z ję zy -
ka an giel skie go; punk ty za eg za min gim na zjal ny,
za świa dec two gim na zjal ne i szcze gól ne osią gnię -
cia za spraw dzian z ję zy ka an giel skie go)

q kla sa pre -IB dla osób pla nu ją cych przy stą pie -
nie w dru gim ro ku na uki do pro gra mu Mię dzy -
na ro do wej Ma tu ry (ję zyk an giel ski - kla sy dwu -
ję zycz ne, dru gi ję zyk do wy bo ru: nie miec ki,
fran cu ski lub hisz pań ski – na ucza ny w gru pach
mię dzy kla so wych o ró żnym stop niu za awan -
so wa nia); za li cze nie spraw dzia nu z ję zy ka an -
giel skie go; punk ty za eg za min gim na zjal ny,
za świa dec two gim na zjal ne i szcze gól ne osią -
gnię cia za spraw dzian z ję zy ka an giel skie go)

Obec nie w Li ceum uczy się 585 uczniów.
Za ję cia do dat ko we: ko ła przed mio to we (j.
hisz pań ski, j. an giel skie go, j. nie miec kie go, j. fran -
cu skie go, j. ła ciń skie go, j. pol skie go, hi sto rycz ne,
WOS, geo gra ficz ne, ma te ma tycz ne, fi zycz ne,
bio lo gicz ne, che micz ne, ko ła za in te re so wań (Ho -
mo po li ti cus: Kon tro wer syj ne po sta cie hi sto rycz -
ne, Ele men ty eko no mii, Za sto so wa nie me tod nu -
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Wskaźnik 
rankingowy 

Miejsce 
w rankingu

ogólnopolskim

XXI Ranking Liceów 
Warszawskich 2012
47 XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli 41,29 394

48 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 40,70 431

49 XCIX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta 40,37 451

50 XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego 40,21 464

51 X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi 39,97 470

51 XLVII LO im. Stanisława Wyspańskiego 39,97 470

53 III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego 39,19 500+

54 Akademickie Liceum Ogólnokształcace przy PJWSTK 39,08 500+

55 Katolickie LO w ZSO im. św. Pawła z Tarsu 38,59 500+

56 Ogólnokszt. Szkoła Muz. II St. im. Z. Brzewskiego 38,17 500+

57 XLII LO im. Marii Konopnickiej 37,91 500+

58 XII LO im. Henryka Sienkiewicza 37,79 500+

59 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego 37,69 500+

60 XXV Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego 37,60 500+

61 LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha 35,48 500+

62 CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta 34,91 500+

63 Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE 34,89 500+

64 LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego 34,19 500+

65 Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 34,11 500+

65 LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 34,11 500+

67 LXXX LO im. Leopolda Staffa 34,10 500+

67 XLVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Czarnieckiego 34,10 500+

69 CXXV LO im. Waldemara Milewicza 33,73 500+

70 Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 33,64 500+

71 LXXXVI Liceum Ogólnokształcące Batalionu "Zośka" 33,34 500+

72 LXXV LO im. Jana III Sobieskiego 33,33 500+

73 XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego 33,16 500+

74 LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego 33,10 500+

75 Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. w ZPSM im. K. Szymanowskiego 32,82 500+

76 LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego 32,61 500+

77 XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 32,48 500+

78 LXII LO Mistrzostwa Sportowego 31,93 500+

79 XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 31,17 500+

80 I LO z Oddz. Integrac. im. B. Limanowskiego 30,64 500+

81 LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 30,45 500+

82 CX Liceum Ogóonokształcące im. Roberta Schumana 30,43 500+

83 LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 30,25 500+

84 XLV Liceum Ogólnokształcace im. Romualda Traugutta 29,73 500+

85 LII Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta 29,56 500+

86 LVI LO im. Leona Kruczkowskiego 29,20 500+

87 Liceum Ogólnokształcące nr 13 28,62 500+

88 LO Niepubl. nr 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego 27,89 500+

89 Sportowe Liceum Ogólnokształące nr 67 MGM 27,07 500+

90 LXXIII LO im. Zawiszaków Proporca "Victoria" 26,40 500+

91 LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego 25,46 500+

92 LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego 24,71 500+
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