
Szko�ła�dla�Ga�te�sa
Bill�Ga�tes (ur. 1955) jest�jed�nym�z bo�ha�te�rów�współ�cze�snej�re�wo�lu�-

cji�in�for�ma�tycz�nej.�Stwo�rzył�i roz�wi�nął�fir�mę

Mi�cro�soft� – z ga�ra�żo�we�go� przed�się�wzię�cia

do li�de�ra�na ryn�ku�opro�gra�mo�wa�nia.�Obec�-

nie� fi�lan�trop,�dru�gi�na li�ście�naj�bo�gat�szych

lu�dzi� świa�ta…� Był� wy�ró�żnia�ją�cym� się

uczniem� z ma�te�ma�tyki� i na�uk� ści�słych.

W wie�ku 13� lat� roz�po�czął� na�ukę�w eks�klu�-

zyw�nym�li�ceum�w Se�at�tle�(USA),�tam�za�in�te�-

re�so�wał� się� pro�gra�mo�wa�niem� w BA�SI�Cu

i za�czął�my�śleć�o przy�szło�ści� zwią�za�nej� z kom�pu�te�ra�mi.� Je�go�pierw�szą

apli�ka�cją�by�ła�gra�w kół�ko�i krzy�żyk,�w któ�rą�mo�żna�by�ło�za�grać�z kom�-

pu�te�rem�Ge�ne�ral�Elec�tric.�Pierw�szą�spół�kę�Traf�-O�-Da�ta�za�ło�żył� ja�ko�sie�-

dem�na�sto�la�tek�wspól�nie�z Pau�lem�Al�le�nem,�ko�le�gą�ze�szko�ły.�Zaj�mo�wa�li

się�two�rze�niem�in�te�li�gent�nych�par�ko�me�trów,�wy�ko�rzy�stu�ją�cych�pro�ce�sor

In�tel 8008.�Szko�łę�ukoń�czył�z wy�ró�żnie�niem,�zdo�by�wa�jąc 1590�na 1600

punk�tów�w ame�ry�kań�skim�te�ście�kom�pe�ten�cyj�nym�SAT…�A gdzie�kształ�cą

się�pol�scy�na�stęp�cy�Ga�te�sa?

Od lat naj wię cej suk ce sów w Olim pia dzie In for ma tycz nej ma ją

ucznio wie XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie. W 2018 ro ku

do fi na łu za kwa li fi ko wa ło się 19 uczniów, 15 zo sta ło lau re ata mi, rów -

nie im po nu ją ce wy ni ki li ceum mia ło w po przed nich la tach. Do gru py

li ce ów uzy sku ją cych wy so kie wy ni ki w olim pia dzie in for ma tycz nej

na le żą ta kże III LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma ry nar ki Wo jen nej

w Gdy ni, V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie, LO nr XIV Po -

lo nii Bel gij skiej we Wro cła wiu, LO nr III im. Ada ma Mic kie wi cza we

Wro cła wiu, VI LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ja na Ko cha now skie go

w Ra do miu, I LO im. Ada ma Mic kie wi cza w Bia łym sto ku, I LO im. Sta -

ni sła wa Sta szi ca w Lu bli nie. W ostat nich la tach w olim pia dzie star to -

wa li z po wo dze niem ucznio wie z II LO im. Pio tra Fir le ja z Lu bar to -

wa, III LO im. Ada ma Mic kie wi cza z Tar no wa, I LO im. Mi ko ła ja Ko per -

ni ka z Kro sna, I LO im. Ta de usza Ko ściusz ki w Le gni cy.

Słyn ny Sta szic jest rów nież bez kon ku ren cyj ny, po dob nie jak III LO

w Gdy ni, w suk ce sach odnoszonych na Mię dzy na ro do wej Olim pia dzie

In for ma tycz nej. W 30- let niej hi sto rii tej olim pia dy zło te, srebr ne i brą -

zo we me da le zdo by ło po nad 2O uczniów Sta szi ca i Ma ry nar ki Wo jen -

nej. Naj wy ższe lau ry zdo by wa ją rów nież ucznio wie z V LO w Kra ko -

wie, XIV LO we Wro cła wiu, I LO w Bia łym sto ku, VI LO w Ra do miu.

Wy ni ki ma tu ry z in for ma ty ki rów nież po twier dza ją wy so ki po ziom

wie dzy uczniów war szaw skie go XIV LO w tej dzie dzi nie. W 2018 ro ku

zda wa ło ją ja ko przed miot do dat ko wy 55 uczniów, któ rzy uzy ska li

dru gi w kra ju wy nik. Pierw szy na le ży do 2 Spo łecz ne go LO STO im.

Paw ła Ja sie ni cy w War sza wie, któ re rów nież w po przed nich la tach

uzy ski wa ło bar dzo do bre re zul ta ty z te go eg za mi nu. W za kre sie 

in for ma ty ki wy ró żnia ją się ta kże: gdyń skie III LO, VIII LO im. Wła dy -

sła wa IV w War sza wie, II LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ste fa na Ba -

to re go w War sza wie, XXVII LO im. Ta de usza Czac kie go w War sza -

wie, XXXIII LO Dwu ję zycz ne im. Mi ko ła ja Ko per ni ka

w War sza wie, XIII LO w Szcze ci nie, LO Aka de mic kie Po li tech ni ki Wro -

cław skiej, I LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Lu bli nie, XXXVII LO im. Ja ro -

sła wa Dą brow skie go w War sza wie. 

Do szkół naj le piej uczą cych in for ma ty ki na le żą:

XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie

III LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma ry nar ki Wo jen nej RP w Gdy ni

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

LO nr XIV Po lo nii Bel gij skiej we Wro cła wiu

LO nr III im. Ada ma Mic kie wi cza we Wro cła wiu

VI LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ja na Ko cha now skie go w Ra do miu 

I LO im. Ada ma Mic kie wi cza w Bia łym sto ku

I LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Lu bli nie.

Szko�ła�dla�Ba�na�cha
Prof.�Ste�fan�Ba�nach (1892–1945), pol�ski�ge�niusz�ma�te�ma�tycz�ny,

sfor�mu�ło�wał�za�sad�ni�cze�po�ję�cia�i twier�dze�nia�ana�li�zy�funk�cjo�nal�nej.�Wy�-

pra�co�wa�ne�przez�Ba�na�cha�i je�go�współ�-

pra�cow�ni�ków� me�to�dy� wy�war�ły� wpływ

na nie�mal� ka�żdą� ga�łąź� współ�cze�snej

ma�te�ma�ty�ki�i fi�zy�ki�teo�re�tycz�nej.�Poznał

go�przy�pad�ko�wo�na kra�kow�skich�plan�-

tach�(pod�czas�dys�pu�ty�ma�te�ma�tycz�nej)

Hu�go�Ste�in�hau�s,�pro�fe�so�r�Uni�wer�sy�te�tu

Ja�na Ka�zi�mie�rza�we�Lwo�wie,�któ�ry�żar�-

to�bli�wie�uwa�żał� to�za swo�je…�naj�więk�-
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SzKoła�Dla�EinStEina...
Ka�żdy�mło�dy�czło�wiek�ma�pra�wo�uczyć�się�w szko�le�po�tra�fią�cej

od�kry�wać�je�go�ta�len�ty�i mo�bi�li�zo�wać�go�do ich�roz�wo�ju.�Dla�te�go

war�to�po�znać�spe�cy�fi�kę�szkół,�któ�rych�ucznio�wie�od lat�osią�ga�-

ją�re�gu�lar�nie�suk�ce�sy�w olim�pia�dach�przed�mio�to�wych�i na eg�za�-

mi�nach�ma�tu�ral�nych�z przed�mio�tów�zda�wa�nych�na po�zio�mie�roz�-

sze�rzo�nym� – przede� wszyst�kim� dzię�ki� zna�ko�mi�tej� ka�drze

i współ�pra�cy�z uczel�nia�mi.�



Szko�ła�dla�Men�de�le�je�wa
Dmi�trij�Men�de�le�jew (1834–1907),� „oj�ciec”�współ�cze�snej� che�mii,� stu�-

dio�wał� w Pe�ters�bur�gu.� W 1856� roku

obro�nił� pra�cę� dok�tor�ską� na te�mat

związ�ków�krze�mu.�Wkrót�ce�po�wsta�ły�je�-

go� pod�ręcz�ni�ki� „Che�mia� or�ga�nicz�na”

i „Pod�sta�wy�che�mii”,�po na�pi�sa�niu�któ�-

rych� roz�po�czął� pra�ce� nad upo�rząd�ko�-

wa�niem� pier�wiast�ków.� Na od�dziel�nych

kar�tach� wy�pi�sał� na�zwy 63� zna�nych

wów�czas�pier�wiast�ków,� ich�cię�ża�ry�ato�-

mo�we� i wła�ści�wo�ści.� Za�pro�po�no�wa�ny� przez� nie�go� układ� zo�stał� na�zwa�ny

„okre�so�wym”,�gdyż�wła�ści�wo�ści�pier�wiast�ków�po�wta�rza�ją�się�okre�so�wo,�two�-

rząc�gru�py.�Wska�za�nie� tych�pra�wi�dło�wo�ści�sta�no�wi�ło�o wa�dze�teo�rii,�gdyż

umo�żli�wi�ło�prze�wi�dy�wa�nie�pier�wiast�ków�jesz�cze�nie�od�kry�tych�– Men�de�le�jew

wy�zna�czył�w ten�spo�sób�ce�chy�skan�du,�ga�lu�i ger�ma�nu,�a od�kry�cia�po�twier�-

dzi�ły�je�go�prze�wi�dy�wa�nia…�W 2015�roku�po�twier�dzo�no�ist�nie�nie�pier�wiast�-

ków�nr 113, 115, 117�i 118�prze�wi�dzia�nych�w�ta�bli�cy�Men�de�le�je�wa�i nada�no

im�na�zwy:�ni�ho�nium�(Nh),�mo�sco�vium�(Mc),�ten�nes�si�ne�(Ts)�i oga�nes�son�(Og).�

Pol scy uczniowie kształ tu ją swoje umiejętności podczas Olim pia dy Che -

micz nej. W ostat nim dwu dzie sto pię cio le ciu w mi strzow skim na ucza niu

che mii ce lu ją li cea: V LO w Kra ko wie, Li ceum Aka de mic kie UMK w To ru -

niu, XIV LO w War sza wie, I LO w Ło dzi, VI LO w Ra do miu, V LO w War sza -

wie im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go w War sza wie, LO nr XIV im. Po lo nii

Bel gij skiej we Wro cła wiu, I LO im. Ko per ni ka w Ło dzi, II LO im. Miesz -

ka I w Szcze ci nie, II LO im. Ba to re go w War sza wie, VI LO im. Śnia dec kich

w Byd gosz czy. Ich ucznio wie wie lo krot nie uzy ski wa li suk ce sy w olim pia -

dach che micz nych pol skich i mię dzy na ro do wych, po dob nie jak w ostat niej

edy cji olim pia dy w 2018 ro ku, w któ rej trium fo wa li ucznio wie kra kow skie -

go V LO im. Wit kow skie go, czym po wtó rzy li naj lep szy wy nik z 2017 ro ku.

Jak olim pij skie osią gnię cia tych szkół ma ją się do wy ni ków ma tu ry?

Naj wy ższe wy ni ki z ma tu ry z che mii ja ko do dat ko we go przed mio tu, czy li

na po zio mie roz sze rzo nym, w 2018 roku uzy ska ło to ruń skie LO Aka de -

mic kie, zna ko mi te wy ni ki mie li ta kże ucznio wie z V LO w Biel sku Bia łej,

LO Aka de mic kie go Po li tech ni ki Wro cław skiej, LO im. św. Ja dwi gi Kró lo wej

w Kiel cach, III LO w Ka to wi cach. Wy ni ki tych szkół są po dob ne do po -

przed nich edy cji ma tur, choć w 2017 ro ku w tej dzie dzi nie try um fo wa ły

Pal lo tyń skie LO w Lu bli nie i Pry wat ne LO im. Kró lo wej Ja dwi gi w Lu bli nie.

Szko ły naj le piej uczą ce che mii to: 

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

Li ceum Aka de mic kie UMK w To ru niu

XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie

I LO im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Ło dzi

VI LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ja na Ko cha now skie go w Ra do miu

V LO im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go w War sza wie

LO nr XIV im. Po lo nii Bel gij skiej we Wro cła wiu

I LO im. Miesz ka I w Szcze ci nie

II LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ba to re go w War sza wie.

VI LO im. Śnia dec kich w Byd gosz czy
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sze� od�kry�cie� ma�te�ma�tycz�ne.� W 1920� ro�ku� Ba�nach� zo�stał� asy�sten�tem

na Po�li�tech�ni�ce�Lwow�skiej�i mi�mo�że�nie�miał�ty�tu�łu�ma�gi�stra,�dok�to�ry�-

zo�wał�się�na Uni�wer�sy�te�cie�Lwow�skim,�gdzie�dwa�la�ta�póź�niej�zo�stał�pro�-

fe�so�rem!�Stał�się�świa�to�wym�au�to�ry�te�tem�w ana�li�zie�funk�cjo�nal�nej,�a ze

sku�pio�nej�wo�kół�nie�go�gru�py�mło�dych�uczo�nych�wy�ro�sła�Lwow�ska�Szko�-

ła� Ma�te�ma�tycz�na…� Dzi�siej�sze� ta�len�ty� ma�te�ma�tycz�ne� też� ma�ją� szko�ły,

w któ�rych�mo�gą�się�szyb�ko�roz�wi�jać!

W Olim pia dzie Ma te ma tycz nej, naj star szej olim pia dzie przed mio -

to wej w Pol sce, za li cza nej do tzw. na uko wych, ukształ to wa ła się gru -

pa li ce ów, któ rych ucznio wie co rocz nie są fi na li sta mi i lau re ata mi. Ta

li sta po kry wa się z li stą szkół naj le piej przy go to wu ją cych do Olim pia -

dy In for ma tycz nej, bo wie lu uczniów star tu je w oby dwu kon kur sach.

Bez kon ku ren cyj ne jest war szaw skie LO im. Sta szi ca, na zy wa ne kró -

le stwem ma te ma ty ki, fi zy ki i in for ma ty ki. W 2018 ro ku do fi na łu do -

szło 21 uczniów tej szko ły, a lau re ata mi zo sta ło 11. W po przed nich

la tach by ło po dob nie (2017 – 2029, 6; 2017 – 2021, 9). Zna ko mi te wy -

ni ki ma ją: XIII LO w Szcze ci nie, V LO w Kra ko wie, III LO w Gdy -

ni, XIV LO we Wro cła wiu, III LO we Wro cła wiu, Li ceum Aka de mic kie

UMK w To ru niu, III LO w Tar no wie, I LO w Bia łym sto ku, LO im. Ja -

na Paw ła II Sióstr Pre zen tek w Rze szo wie, I LO w Kro śnie, III LO

w Tar no wie, VIII LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi w Ka to wi cach. 

Po dob nie ukła da ją się wy ni ki ma tu ry z ma te ma ty ki. W pierw szej

dzie siąt ce wy ni ków z roz sze rzo nej ma te ma ty ki w 2018 ro ku znaj du -

ją się: ex aequo XIV LO w War sza wie i Li ceum Aka de mic kie w To ru -

niu oraz XIII LO w Szcze ci nie, VIII LO w War sza wie, III LO w Gdy ni, XL

LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ste fa na Że rom skie go w War sza wie,

LO Ka to lic kie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go w Biel sku -Bia łej, LO im.

Św. Ja dwi gi Kró lo wej w Kiel cach, Gdań skie Li ceum Au to no micz ne,

LO nr XIV we Wro cła wiu, V LO w Kra ko wie, 2 LO STO im. Paw ła Ja sie -

ni cy w War sza wie. 

Szkoły przy go to wu ją ce mi strzow sko do stu dio wa nia ma te ma ty ki:

XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie

XIII LO w Szcze ci nie

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

III LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma ry nar ki Wo jen nej RP w Gdy ni

LO nr XIV Po lo nii Bel gij skiej we Wro cła wiu

LO nr III im. Ada ma Mic kie wi cza we Wro cła wiu

Li ceum Aka de mic kie UMK w To ru niu

III LO im. Ada ma Mic kie wi cza w Tar no wie

I LO im. Ada ma Mic kie wi cza w Bia łym sto ku

LO im. Ja na Paw ła II Sióstr Pre zen tek w Rze szo wie

I LO im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro śnie 

III LO w Tar no wie

VIII LO z Oddz. Dwu ję z. im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Ka to wi cach.

licea.perspektywy.pl
technika.perspektywy.pl



Szko�ła�dla�Ein�ste�ina
Al�bert�Ein�ste�in (1879–1955) był�jed�nym�z naj�więk�szych�umy�słów�w hi�-

sto�rii� na�uki,� wy�bit�nym� fi�zy�kiem,� lau�re�atem

Na�gro�dy� No�bla� w 1921� roku.� Jest� twór�cą

szcze�gól�nej�teo�rii�względ�no�ści�i au�to�rem�wy�-

ni�ka�ją�cej�z niej�rów�no�wa�żno�ści�ma�sy�i ener�-

gii,�sfor�mu�ło�wa�nej�w�słyn�nym�wzo�rze�E=mc²

i ogól�nej� teo�rii� względ�no�ści,� oraz� opar�tych

na niej�pierw�szych�mo�de�li�ko�smo�lo�gicz�nych.

Prze�wi�dział� ist�nie�nie� fal� gra�wi�ta�cyj�nych

na wie�le� lat�przed tym,�nim�zna�le�zio�no�do�-

wód�na�ich�ist�nie�nia…�Po ukoń�cze�niu�stu�diów�na po�li�tech�ni�ce�w Zu�ry�chu

bez�sku�tecz�nie�po�szu�ki�wał�pra�cy�na uczel�nich.�Pra�co�wał�ja�ko�ko�re�pe�ty�tor,

na�uczy�ciel�ma�te�ma�ty�ki,�wresz�cie�ja�ko�eks�pert�w fe�de�ral�nym�biu�rze�pa�ten�-

to�wym�w Ber�nie.�Nie� prze�szko�dzi�ło�mu� to� roz�wi�jać� prze�ło�mo�wych� teo�rii

z za�kre�su�fi�zy�ki�teo�re�tycz�nej,�za któ�re�otrzy�mał�w 1921�ro�ku�Na�gro�dę�No�-

bla.� Je�den�z naj�słyn�niej�szych�cy�ta�tów�Ein�ste�ina�do�ty�czy�ko�niecz�no�ści�mą�-

dre�go� wy�ko�rzy�sty�wa�nia� zdo�by�czy� na�uki.� Na�wią�zu�jąc,� już� po Hi�ro�szi�mie,

do ry�zy�ka�woj�ny� ją�dro�wej,�po�wie�dział:�Nie�wiem� ja�ka�broń�bę�dzie�uży�ta

w trze�ciej�woj�nie�świa�to�wej,�ale�czwar�ta�bę�dzie�na ki�je�i ka�mie�nie...

Pol skich na stęp ców Ein ste ina kształ cą od lat li cea w War sza wie, Kra ko -

wie, Ra do miu, Ło dzi, Kro śnie, Gdy ni. Zna ko mi cie przy go to wu ją one

uczniów z przed mio tów ści słych i po tra fią do pro wa dzić ich do suk ce sów

edu ka cyj nych, w tym w Olim pia dzie Fi zycz nej i na ma tu rze. Naj lep sze wy -

ni ki na olim pia dzie fi zycz nej w 2018 ro ku za ję li ucznio wie ze sto łecz ne go

Sta szi ca, od lat na zy wa ne go kró le stwem ma te ma ty ki, fi zy ki i in for ma ty ki.

Zna ko mi te wy ni ki rok rocz nie osią ga ją ta kże ucznio wie kra kow skie -

go V LO, XIII LO w Szcze ci nie, III LO w Gdy ni. Do tej czwór ki war to do łą czyć

li cea, któ rych ucznio wie w 2018 ro ku od nie śli suk ce sy: I LO im. Mi ko ła ja

Ko per ni ka w Kro śnie, I O w Ło dzi, I LO im. E Dem bow skie go w Gli wi cach.

Czy suk ce sy w olim pia dzie prze kła da ją się na eg za min ma tu ral ny

z fi zy ki? Wy ni ki wy mie nio nych szkół są bar dzo do bre, choć w 2018

ro ku naj lep sze pod tym wzglę dem oka za ło się 2 Spo łecz ne LO STO

im. Paw ła Ja sie ni cy w War sza wie, a za nim XXVII LO im. Ta de usza

Czac kie go w War sza wie. War to ta kże się gnąć do wy ni ków ma tu ry

z 2017 ro ku, bo jesz cze raz mo żna się prze ko nać, że wy ró żnio ne li -

cea utrzy mu ją swój po ziom, co jest jed ną z naj wa żniej szych cech do -

brych szkół – ich wy ni ki od lat utrzy mu ją się wśród naj wy ższych 10-

20 szkół, na wet je śli w kon kret nym ro ku oka żą się nie co ni ższe. 

Pa mię taj, naj lep si fi zy cy wy wo dzą się z: 

XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

XIII LO w Szcze ci nie 

III LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma ry nar ki Wo jen nej RP w Gdy ni

I LO im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro śnie

I LO im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Ło dzi 

I LO im. Edwar da Dem bow skie go w Gli wi cach

2 Spo łecz ne go LO STO im. Paw ła Ja sie ni cy w War sza wie.

XXVII LO im. Ta de usza Czac kie go w War sza wie

Szko�ła�dla�Ko�per�ni�ka
Mi�ko�łaj�Ko�per�nik (1473–1543) był�pol�skim�astro�no�mem�i ma�-

te�ma�ty�kiem,�ale�ta�kże�praw�ni�kiem,�eko�-

no�mi�stą,� stra�te�giem,� le�ka�rzem� astro�lo�-

giem,� ka�no�ni�kiem� war�miń�skim

i du�chow�nym�ka�to�lic�kim�– praw�dzi�wym

„czło�wie�kiem� re�ne�san�su”.� Je�go� naj�więk�-

szym�osią�gnię�ciem�– opi�sa�nym�w dzie�le:

De� re�vo�lu�tio�ni�bus� or�bium� co�ele�stium

(O ob�ro�tach� sfer� nie�bie�skich)� – by�ło

opra�co�wa�nie�he�lio�cen�trycz�ne�go�mo�de�lu

Ukła�du� Sło�necz�ne�go,� we�dług� któ�re�go� Słoń�ce� znaj�du�je� się� w cen�trum,

a Zie�mia� jest� pla�ne�tą� i po�dob�nie� jak� po�zo�sta�łe� pla�ne�ty� obie�ga� Słoń�ce

po or�bi�cie.�Teo�ria�ta�zmie�ni�ła�spo�sób�pa�trze�nia�na miej�sce�Zie�mi�i czło�-

wie�ka�we�Wszech�świe�cie.�In�te�re�so�wa�ła�go�rów�nież�eko�no�mia,�sfor�mu�ło�-

wał�m.in.�pra�wo,�iż�gor�szy�pie�niądz�wy�pie�ra�z ryn�ku�lep�szy,�zna�ne�ja�ko

pra�wo�Ko�per�ni�ka�-Gre�sha�ma…�

Do „że la znej” gru py li ce ów przy go to wu ją cych w Pol sce przy szłych

astro no mów i pa sjo na tów tej dzie dzi ny wie dzy na le żą: XIII LO

w Szcze ci nie, XIV LO w War sza wie, Li ceum Aka de mic kie UMK w To -

ru niu, V LO w Kra ko wie, XIV LO w War sza wie, LO nr III we Wro cła wiu

– co ro ku od wie lu lat ich ucznio wie są lau re ata mi i fi na li sta mi Olim -

pia dy Astro no micz nej. W 2018 ro ku do łą czy ło do tej gru py 2 Spo łecz -

ne LO w War sza wie, I LO im. Zie mi Ku jaw skiej we Wło cław ku. W 2018

ro ku dwóch uczniów szcze ciń skiej Trzy nast ki re pre zen to wa ło Pol skę

na XII Mię dzy na ro do wej Olim pia dzie z Astro no mii i Astro fi zy ki, któ -

ra od by ła się w Pe ki nie, gdzie uzy ska li me dal brą zo wy i wy ró żnie nie. 

Szko ły naj le piej uczą ce astro no mii to m. in.: 

XIII LO w Szcze ci nie

XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie

LO nr III we Wro cła wiu

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

2 Spo łecz ne LO STO im. Paw ła Ja sie ni cy w War sza wie

Li ceum Aka de mic kie UMK w To ru niu

I LO im. Zie mi Ku jaw skiej we Wło cław ku

Szko�ła�dla�Dar�wi�na
Ka�rol� Dar�win (1809-1882), an�giel�ski� przy�rod�nik,� bo�ta�nik� i geo�log

za�sły�nął� opu�bli�ko�wa�ną� w 1859� ro�ku

ksią�żką� O po�wsta�wa�niu� ga�tun�ków

dro�gą� do�bo�ru� na�tu�ral�ne�go,� czy�li� za�-

cho�wa�nie� uprzy�wi�le�jo�wa�nych� ras

w wal�ce� o prze�ży�cie.� Od dzie�ciń�stwa

je�go� naj�więk�szą� pa�sją� by�ła� przy�ro�da.

W 1831� ro�ku�wy�ru�szył� w pię�cio�let�nią

wy�pra�wę� wzdłuż� wschod�nich� i za�-

chod�nich�wy�brze�ży�Ame�ry�ki�Po�łu�dnio�-

wej,�pod�czas�któ�rej�spi�sy�wał�in�for�ma�cje�do�ty�czą�ce�świa�ta�zwie�rząt,�ba�-

dał�ssa�ki,�pta�ki,�ro�śli�ny,�ale�rów�nież�szcząt�ki�ko�pal�ne�i two�ry�geo�lo�gicz�ne.

W 1838�roku�stwo�rzył�teo�rię�do�bo�ru�na�tu�ral�ne�go.�Za�ob�ser�wo�wał�zja�wi�-
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w Wil�nie,�War�sza�wie,�Kra�ko�wie,�we�Fran�cji�i Ame�ry�ce.�Pi�sał,�po�za kil�ko�-

ma�wy�jąt�ka�mi,�wy�łącz�nie�po pol�sku,�choć�bli�sko�czter�dzie�ści�lat�spę�dził

po�za kra�jem�ojczystym.�

Zna jo mość twór czo ści Mi ło sza to pod sta wa do od no sze nia suk ce -

sów w Olim pia dzie Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go. Do gro na li ce ów,

któ re ma ją zna ko mi te wy ni ki w tej ty po wo hu ma ni stycz nej olim pia -

dzie na le żą: V LO w Kra ko wie, XIII LO w Szcze ci nie, III LO w Gdy -

ni, XIV LO we Wro cła wiu, LXIV LO im. Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi -

cza w War sza wie, XXVII LO im. Ta de usza Czac kie go w War sza wie,

PLO nr II z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Ko nop nic kiej w Opo lu,

Gdań skie Li ceum Au to no micz ne w Gdań sku. Olim pij skie suk ce sy

uczniów tych szkół czę sto po wta rza ją się w ko lej nych edy cjach.

W 2018 ro ku suk ce sy od nie śli ta kże ucznio wie z I LO im. Sta ni sła wa

Du bo is z Ko sza li na, II LO im. Wła dy sła wa Bro niew skie go w Ko sza li -

nie, XXI LIO im. Bo le sła wa Pru sa z Ło dzi, I LO im. Ada ma Mic kie wi cza

w Olsz ty nie, LO św. Ma rii Mag da le ny w Po zna niu. 

Naj wy ższe wy ni ki na ma tu rze z ję zy ka pol skie go ja ko do dat ko we -

go otrzy ma li ucznio wie z XIII LO w Szcze ci nie, V LO im. Księ cia Jó ze -

fa Po nia tow skie go w War sza wie, II LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im.

Ste fa na Ba to re go w War sza wie, XXVII LO im. Ta de usza Czac kie go

w War sza wie.

Naj lep sze dla hu ma ni stów są m.in. li cea:

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

XIII LO w Szcze ci nie

III LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma ry nar ki Wo jen nej RP w Gdy ni

LXIV LO im. Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza w War sza wie

XXVII LO im. Ta de usza Czac kie go w War sza wie

V LO im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go w War sza wie

II LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ste fa na Ba to re go w War sza wie.

Szko�ła�dla�Pla�to�na
Pla�ton (427–347 p. n. e.) to�grec�ki�fi�lo�zof,�twór�ca�sys�te�mu�fi�lo�zo�ficz�-

ne�go� zwa�ne�go� obec�nie� ide�ali�zmem

pla�toń�skim.� Otrzy�mał� wy�kształ�ce�nie,

któ�re�we�dług�za�sad�grec�kich�po�le�ga�ło

na kształ�to�wa�niu� har�mo�nii� du�cha

i cia�ła� (tzw.� ka�lo�ka�ga�tia),� a obej�mo�-

wa�ło� za�rów�no�na�ukę,� jak� i roz�wój� fi�-

zycz�ny.�Po�siadł�du�żą�wie�dzę�w za�kre�-

sie�ma�te�ma�ty�ki�i mu�zy�ki�oraz�po�li�ty�ki;

we�dług� sta�ro�żyt�nych� prze�ka�zów� zaj�-

mo�wał�się�ta�kże�ma�lar�stwem�i pi�sał�po�ezje.�Gdy�miał 20�lat,�po�znał�So�-

kra�te�sa,�któ�ry�wy�warł�na nim�tak�sil�ne�wra�że�nie,�że�po�rzu�cił�po�ezję�dla

fi�lo�zo�fii.� W ga�ju� po�świę�co�nym� he�ro�so�wi� Aka�de�mo�so�wi� za�ło�żył� Pla�ton

szko�łę� fi�lo�zo�ficz�ną�– Aka�de�mię�Pla�toń�ską.�Przez�ca�łe�ży�cie�za�sta�na�wiał

się�nad naj�lep�szą�for�mą�pań�stwa,�chciał�stwo�rzyć�pań�stwo�do�sko�na�łe,

ta�kie,�w któ�rym�pa�nu�je�spra�wie�dli�wość.�

Li de ra mi w kształ ce niu przy szłych po li to lo gów, praw ni ków, a być

mo że i po li ty ków, czy li szko ła mi, któ re od no szą zwy cię stwa w Olim -

sko,�któ�re�na�zwał�wal�ką�o ży�cie�– ka�żda�ro�śli�na czy�zwie�rzę�mu�si�wal�czyć

o po�ży�wie�nie,�a za�ra�zem�bro�nić�się�przed zje�dze�niem�przez�in�nych.�Szan�-

sę�na prze�trwa�nie�ma�ją�tyl�ko�or�ga�ni�zmy�naj�le�piej�przy�sto�so�wa�ne�do wa�-

run�ków,�w któ�rych�przy�szło�im�żyć...�Idee�Dar�wi�na spo�tka�ły�się�po�cząt�ko�-

wo�z nieprzychylnym�przy�ję�ciem,�stop�nio�wo� jed�nak�zy�ska�ły�ak�cep�ta�cje

i do dziś�sta�no�wią�pod�sta�wę�współ�cze�snej�teo�rii�ewo�lu�cjo�ni�zmu.

Li sta szkół przy go to wu ją cych uczniów do Olim pia dy Bio lo gicz nej

(oraz do uda nej re kru ta cji na stu dia me dycz ne!) jest w za sa dzie sta -

ła. W 2018 ro ku suk ce sy w Olim pia dzie Bio lo gicz nej mie li ucznio wie

z LO Sta szi ca w War sza wie, V LO w Kra ko wie, XIV LO we Wro cła -

wiu, XIII LO w Szcze ci nie, I LO w Lu bli nie, LO Aka de mic kie go UMK

w To ru niu, LO im. św. Ja dwi gi Kró lo wej w Kiel cach, III LO im. Ada ma

Mic kie wi cza w Ka to wi cach; szko ły: III LO we Wro cła wiu, VIII LO im.

Wła dy sła wa IV w War sza wie, V LO w Biel sku -Bia łej, III LO im. Unii Lu -

bel skiej w Lu bli nie, LO To wa rzy stwa Szkol ne go im. Mi ko ła ja Re ja

w Biel sku -Bia łej, V LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ada ma Asny ka

w Szcze ci nie i LO w Go rzo wie Wlkp., Ka to lic kie LO im. Cy pria na K.

Nor wi da w Gar wo li nie, Spo łecz ne LO w Ża rach, I LO im. Ja na Ka spro -

wi cza w Ino wro cła wiu, II LO im. St. Sta szi ca w Tar now skich Gó rach

ma ją po jed nym fi na li ście lub lau re acie, co w spo rej czę ści po kry wa

się z wy ni ka mi w po przed nich la tach. W 2018 ro ku zło ty me dal

na Mię dzy na ro do wej Olim pia dzie Bio lo gicz nej zdo był ab sol went LO

To wa rzy stwa Szkol ne go im. Mi ko ła ja Re ja w Biel sku -Bia łej.

Po zy cje po wy ższych szkół po twier dza ją też zna ko mi te wy ni ki z eg -

za mi nu ma tu ral ne go z bio lo gii. W 2018 ro ku naj wy ższe wy ni ki uzy -

ska ło V LO w Biel sku -Bia łej, VIII LO w War sza wie, XIV LO w War sza -

wie, IX LO im. Kle men ty ny Hof f ma no wej w War sza wie, Pu blicz ne LO

Po li tech ni ki Łódz kiej w Ło dzi oraz I LO w Lu bli nie. 

Do szkół „bio lo gicz nych” za li cza ją się m. in.: 

XIV LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w War sza wie

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

LO nr XIV im. Po lo nii Bel gij skiej we Wro cła wiu

XIII LO w Szcze ci nie

Li ceum Aka de mic kie UMK w To ru niu

I LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Lu bli nie

LO im. św. Ja dwi gi Kró lo wej w Kiel cach

III LO im. Ada ma Mic kie wi cza w Ka to wi cach

IX LO im. Kle men ty ny Hof f ma no wej w War sza wie

Szko�ła�dla�Mi�ło�sza
Cze�sław�Mi�łosz� (1911–2004), wy�bit�ny� po�eta,� pro�za�ik,� ese�ista,� tłu�-

macz,� lau�re�at� Na�gro�dy� No�bla� w 1980

ro�ku.�Je�den�z naj�bar�dziej�zna�nych�i naj�-

czę�ściej� tłu�ma�czo�nych� na świe�cie� po�-

etów�pol�skich.�W opi�nii�mię�dzy�na�ro�do�-

wej� kry�ty�ki� twór�czość�Mi�ło�sza� to� jed�no

z naj�bar�dziej� zna�czą�cych� i fa�scy�nu�ją�-

cych� zja�wisk� li�te�ra�tu�ry XX i XXI wie�ku.

Poeta� miesz�kał,� two�rzył� i pu�bli�ko�wał
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pia dzie Wie dzy o Pol sce i Świe cie Współ cze snym są: XIII LO w Szcze -

ci nie, V LO w Kra ko wie, III LO w Gdy ni, III LO we Wro cła wiu, VIII LO

w War sza wie, XXVII LO w War sza wie, II LO im. Hu go na Koł łą ta ja

w Wał brzy chu, PLO nr II z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Ko nop nic -

kiej w Opo lu. Wy so kie wy ni ki ich uczniów po wta rza ją się rok rocz nie. 

Bar dzo do bry wy nik z WOS na ma tu rze w 2018 ro ku ma ją szko ły:

2 Spo łecz ne LO STO im. Paw ła Ja sie ni cy w War sza wie, LXVII im. Ja -

na No wa ka -Je zio rań skie go w War sza wie, VIII LO im. Ada ma Mic kie -

wi cza w Po zna niu, III LO w Gdy ni, VIII LO w War sza wie, IX LO im. Kle -

men ty ny Hof f ma no wej w War sza wie, V LO im. Księ cia Jó ze fa

Po nia tow skie go w War sza wie, XIII LO w Szcze ci nie, I LO w Ło -

dzi, VI LO im. Ta de usza Rej ta na w War sza wie. 

Szko ły dla in te re su ją cych się po li ty ką i spo łe czeń stwem to m.in.: 

V LO im. Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko wie

XIII LO w Szcze ci nie

III LO z Oddz. Dwu ję zycz ny mi im. Ma ry nar ki Wo jen nej RP w Gdy ni

VIII LO im. Wła dy sła wa IV w War sza wie

Spo łecz ne LO STO im. Paw ła Ja sie ni cy w War sza wie

LXVII im. Ja na No wa ka -Je zio rań skie go w War sza wie

Szko�ła�dla�Edi�so�na
tho�mas�Alva�Edi�son�(1847–1931) to�słyn�ny�ame�ry�kań�ski�wy�na�laz�-

ca� i przed�się�bior�ca.� Do�ro�bek� za�ło�żo�-

nych� i ad�mi�ni�stro�wa�nych�przez�nie�go

la�bo�ra�to�riów� to� po�nad 1000� pa�ten�-

tów� wy�sta�wio�nych� na je�go� na�zwi�sko

w USA,�w tym�ża�rów�ka�elek�trycz�na,�fo�-

no�graf,� udo�sko�na�lo�ny� te�le�fon� Bel�la,

aku�mu�la�tor� ni�k�lo�wo�-że�la�zo�wy� i wie�le

in�nych.�Zbu�do�wał�pierw�szą�na świe�cie

elek�trow�nię�pu�blicz�ne�go�użyt�ku�i za�ło�-

żył� naj�bar�dziej� pre�sti�żo�we�dzi�siaj� cza�so�pi�smo�naukowe� świa�ta,� słyn�ne

Scien�ce…�Choć�Edi�son�był�sa�mo�ukiem,�to�dzi�siaj�pod�sta�wą�suk�ce�sów�wy�-

na�laz�czych� jest�do�bre�wy�kształ�ce�nie�tech�nicz�ne� i in�ży�nier�skie�po�dej�ście

do roz�wią�zy�wa�nia�pro�ble�mów.�Ta�kie�go�wła�śnie�po�dej�ścia�uczą�naj�lep�sze

pol�skie�tech�ni�ka.

W la tach 2016–2018 do czo łów ki Ran kin gu Tech ni ków we szły: Tech -

ni kum Elek trycz ne w ZSE im. WP w Byd gosz czy, któ re otwie ra ło li stę

ran kin go wą tech ni ków w 2017 i by ło dru gie w 2018 ro ku, Tech ni kum

nr 7 w ZSR -M w No wym Są czu, zwy cięz ca ran kin gu tech ni ków w 2018

rok i zdo byw ca trze cie go miej sca w la tach 2016 i 2017, Tech ni kum No -

wo cze snych Tech no lo gii im. Ja na Paw ła II w ZSP w Klesz czo wie z naj -

wy ższą po zy cją ran kin go wą w 2016 ro ku, Tech ni kum Łącz no ści nr 14

w ZS Łącz no ści z Kra ko wa, na dru gim miej scu w ran kin gach z 2016

i 2017 ro ku oraz lau re at 2019 ro ku – Tech ni kum Me cha tro nicz ne nr 1

w ZSLiT nr 1 w War sza wie. W tym cza sie szko ły te osią ga ły wy so kie wy -

ni ki w czte rech oce nia nych kry te riach: suk ce sy w olim pia dach, wy ni ki

ma tu ry z przed mio tów obo wiąz ko wych i z przed mio tów do dat ko -

wych oraz eg za mi ny za wo do we. 

W pierw szej dzie siąt ce w cią gu tych trzech lat zna la zły się jesz cze:

Tech ni kum Che micz ne i Ochro ny Śro do wi ska nr 3 w Kra ko wie, Tech -

ni kum nr 1 w ZSB im. Ta de usza Ko ściusz ki w Zie lo nej Gó rze, Tech ni -

kum nr 5 w ZS Po nad gim na zjal nych w Kro śnie, Tech ni kum Ko mu ni -

ka cji w ZS Ko mu ni ka cji w Po zna niu, Tech ni kum Che micz ne i Ochro ny

Śro do wi ska nr 3 w Kra ko wie. 

Tech ni ka, któ re się li czą:

Tech ni kum Me cha tro nicz ne nr 1 w ZSLiT nr 1 w War sza wie

Tech ni kum Elek trycz ne w ZSE im. WP w Byd gosz czy

Tech ni kum nr 7 w ZSR -M w No wym Są czu

Tech ni kum No wo cze snych Tech no lo gii im. Ja na Paw ła II w ZSP

w Klesz czo wie

Tech ni kum Łącz no ści nr 14 w ZS Łącz no ści w Kra ko wie.

x�x�x

No do brze, po wie ktoś, ale in te re su ją ca mnie szko ła znaj du je się

tak da le ko od do mu, że trze ba po rzu cić wszel kie ma rze nia… Otóż

nie. Nie bój cie się szu kać naj lep szej dla Was szko ły na wet na dru gim

koń cu Pol ski! W re ali za cji pla nów i ma rzeń po mo gą Wam li cea i tech -

ni ka z in ter na tem – zwłasz cza, że jest ich co raz wię cej.

Wie le świet nych szkół jest otwar tych na uczniów z in nych re gio nów

Pol ski i do brze na to przy go to wa nych. XIII LO w Szcze ci nie, naj dłu żej

pa nu ją cy li der ran kin gów Per�spek�tyw, III LO w Gdy ni, Li ceum Aka de -

mic kie UMK w To ru niu, XIV LO we Wro cła wiu, V LO w Kra ko wie ma ją

wła sne in ter na ty, a XIV LO w War sza wie, te go rocz ny zwy cięz ca Ran -

kin gu Li ce ów „Per spek ty wy 2019”, wła śnie koń czy je go bu do wę. I nie

są to przy pad ko we de cy zje. Kie row nic twa tych szkół – i wie lu in nych

– wie dzą, że należy umo żli wić kształ ce nie się w wy ma rzo nej dzie dzi -

nie ta kże uczniom spo za tych miast i za dba ły o stwo rze nie wy god -

nych in ter na tów. Od wa żcie się z tych pro po zy cji sko rzy stać!

PEr�SPEK�ty�wy

20

SzKoła�Dla�EinStEina...



licEa
tEchniKa
SzKoły�
branżowE





SPrawDź�StatuS�
ranKingowy�„Swoich”
licEów�i�tEchniKów

szkola.perspektywy.pl


