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            Poznaj naszą historię

  Zob. więcej na stronie internetowej, zakładka: O tradycji szkoły
  

Szkoła została powołana we wrześniu 1918 roku jako Królewsko-Polska 
Szkoła dla Byłych Wojskowych. Przyjmowano do niej niedawnych żołnie-
rzy zwolnionych ze służby wojskowej podczas I wojny światowej. Już 
w 1920 roku zarówno uczniowie, jak i nauczyciele stanęli w szranki  
z bolszewikami. W roku 1922 gimnazjum zmieniło się w szkołę ogól-
nie dostępną. W czasie II wojny realizowano tajne komplety, a ucznio-
wie formowali konspiracyjne grupy harcerskie lub zasilali szeregi od-
działów armii podziemnej, biorąc udział m.in w udanym zamachu na 
Franza Kutscherę. W wrześniu 1945 roku szkoła wznowiała działalność  
i – w związku z reformami systemu edukacji – działała najpierw jako 
szkoła 11-letnia, następnie jako liceum ogólnokształcące. Okres PRL-
-owskiej stagnacji zamyka się z końcem lat 80. XX wieku, kiedy Poniatów-
ka wprowadza klasy profilowane i zaczyna realizować w nich programy  
autorskie. Od początku lat 90. XX w. szkoła utrzymuje się na wysokich 
pozycjach w rankingach liceów – ogólnopolskim i stołecznym. W ciągu 
100 lat działalności szkoła wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. W obec- 
nym budynku V Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje od 1975 roku.



            Poznaj naszą historię Nasza Szkoła  
to
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6 
miejsce  

w ogólnopolskim 
rankingu maturalnym

4 
miejsce w Warszawie 

10 
miejsce w Polsce

       ...atrakcyjna oferta edukacyjna, od lat na najwyższym poziomie...



...poświadczonym wynikami matur, licznymi sukcesami w olimpiadach  
przedmiotowych (w tym międzynarodowych)...



...poświadczonym wynikami matur, licznymi sukcesami w olimpiadach  
przedmiotowych (w tym międzynarodowych)...

           konkursach tematycznych, debatach oksfordzkich i międzyszkolnych 
rozgrywkach sportowych

Laureaci i finaLiści  OLimpiad 
przedmiOtOwych w 2021 rOku
2 Laureatów
Olmipiada języka angielskiegO  – 1
Olimpiada ChemiCzna  – 1 

8 finaListów  
Olimpiada ChemiCzna – 3
Olimpiada fizyCzna – 2
Olimpiada języka franCuskiegO  – 1 
Olimpiada wiedzy ekOnOmiCznej  – 1
Olimpiada przedsiębiOrCzOśCi  – 1

gala rankingu „perspektywy 2020”
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           Jeśli interesujesz się CHEMIĄ, FIZYKĄ, BIOLOGIĄ, MATEMATYKĄ, GEOGRAFIĄ, 
wspólnie z kolegami i nauczycielami będziesz mógł wykonywać eksperymenty w naszych nowo- 
czesnych pracowniach i odkrywać tajniki nauk ścisłych w laboratoriach Politechniki Warszawskiej 



prawny
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: 

język polski • geografia • wos

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 
język polski, matematyka, wos, geografia

nauczane języki obce: 
język angielski – kontynuacja 
język francuski – od podstaw 
lub język hiszpański – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są: prawo w praktyce 
w kl. 3 i geografia dla ciekawych świata w kl. 4
Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych 
naukami społecznymi i prawnymi –  wszystkich tych, 
którzy wiążą swą przyszłość z dyscyplinami prawnymi 
lub z aktywnością na polu społeczno-politycznym. Ucz- 
niowie będą mieli szansę zapoznać się także z podsta-
wami retoryki, szeroko rozumianej kultury debaty, teo-
rii argumentacji, a edukacja retoryczna będzie służyła 
kształtowaniu postaw obywatelskich i zdobywaniu prak-
tycznych umiejętności, które pomogą swobodnie zabie-
rać głos w trakcie wystąpień publicznych (w szkole dzia-
ła koło Debat oksfordzkich). Uczniowie będą też uwraż- 
liwiani na potrzebę dbałości o jakość prawa i zachowa-
nie porządku prawnego, zyskają orientację w procedu-
rach funkcjonowania struktury państwa i organów 
ochrony prawa. Celem edukacji prawnej, realizowanej 
na lekcjach wos, będzie zdobycie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych w codziennym życiu, świadome korzystanie  
z praw i wolności obywatelskich, tworzenie argumentacji 
prawniczej i swobodne posługiwanie się tekstem prawa. 
Uczniowie będą realizować wyjazdy i projekty związane 
z naukami prawnymi (będą uczestniczyć np. w rozpra-
wach sądowych). kompetencje społeczne i publicystycz-
ne uczniowie mogą rozwijać, współpracując ze sekcją Me- 
dialną samorządu Uczniowskiego lub gazetą szkolną.  

Przykładowe kierunki studiów: prawo, politologia, euro-
peistyka, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, 
filozofia, psychologia, filologia polska, geografia, historia.

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: 
matematyka • fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 
język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

nauczane języki obce: 
język angielski – kontynuacja 
język francuski – od podstaw 
lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są matematyka  
w zadaniach w kl. 1 oraz laboratorium fizyczne  
w kl. 4. 

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych matematyką, fizyką oraz zastosowaniami ma-
tematyki i fizyki w nauce i technice. Dla uczniów 
tej klasy – oprócz standardowych rozszerzeń – or-
ganizowane są koło matematyczne i koło fizyczne. 
odbywają się także zajęcia laboratoryjne z infor-
matyki realizowane we współpracy z Politechniką 
warszawską. Uczniowie starszych klas uczestniczą 
w wyjazdowych (również zimowych) obozach na-
ukowych przygotowujących do olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych. Dla zainteresowanych klas 
organizowane są wyjazdy do narodowego Cent- 
rum badań Jądrowych w Świerku oraz do Cern-u 
w Genewie.

Przykładowe kierunki studiów: informatyka, 
MeiL, matematyka, fizyka, elektronika, energetyka, 
mechatronika, architektura, automatyka i robotyka, 
cyberbezpieczeństwo

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: 
chemia • fizyka • matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 
 język polski, matematyka, fizyka, chemia

nauczane języki obce: 
język angielski – kontynuacja 
język niemiecki – kontynuacja
lub język hiszpański – od podstaw 

Przedmiotem uzupełniającym jest laboratorium 
chemiczne realizowane w kl. 3

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych chemią, fizyką i matematyką. Dla uczniów 
tej klasy organizowane są zajęcia laboratoryjne 
chemiczne i fizyczne prowadzone we współpracy 
z Politechniką warszawską. zajęcia chemii realizo-
wane są w specjalistycznie wyposażonej szkolnej 
pracowni. Uczniowie starszych klas uczestniczą  
w wyjazdowych obozach naukowych przygotowu-
jących do olimpiad i konkursów. najzdolniejsi ucz- 
niowie odbywają indywidualne staże badawcze 
w laboratoriach wydziału Chemicznego Pw i insty-
tutu Chemii organicznej Pan. Dla zainteresowanych 
organizowane są wyjazdy do narodowym Centrum 
badań Jądrowych w Świerku oraz do Cern-u  
w Genewie.

Przykładowe kierunki studiów: chemia, inży-
nieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, 
ochrona środowiska, fizyka

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: 
geografia • matematyka

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

nauczane języki obce: 
język angielski – kontynuacja 
język francuski – od podstaw 
lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotem uzupełniającym jest język angielski 
w biznesie realizowany w klasie 2, 3 i 4

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych zawodami przyszłości i własną działalnością 
gospodarczą oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. 
To doskonały profil dla osób lubiących nauki społecz-
ne i matematykę. Młodzież tej klasy bierze udział  
w rozprawach sądowych w sądzie okręgowym 
w warszawie. nauczanie wspomagane jest przez 
współpracę z wydziałem Geografii Uniwersytetu war- 
szawskiego. organizowane są warsztaty samorzą-
dowe oraz wycieczki i zajęcia terenowe, np. w kopalni 
soli w kłodawie. Uczniowie biorą udział w szkolnej 
internetowej Grze Giełdowej oraz grze „Hossa”. 

Przykładowe kierunki studiów: ekonomia (sGH), 
geodezja i kartografia, urbanistyka, planowanie prze- 
strzenne, geoinformatyka, prawo, socjologia, MisMaP 
(Międzywydziałowe indywidualne studia Matema-
tyczno-Przyrodnicze), stosunki międzynarodowe
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Trzy obowiązkowe rozszerzenia: 
biologia • chemia • matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 
język polski, matematyka, biologia, chemia

nauczane języki obce: 
język angielski – kontynuacja 
język niemiecki – od podstaw 
lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotem uzupełniającym są: biologia dla me-
dyków i laboratorium chemiczne w kl. 4 oraz języki 
klasyczne w medycynie w kl. 3

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych biologią i chemią oraz szeroko pojętymi na-
ukami przyrodniczymi, zwłaszcza zaś uczniów wią-
żących przyszłość z medycyną. Uczniowie tej klasy 
uczestniczą w warsztatach laboratoryjnych orga-
nizowanych przez uczelnie wyższe, m.in. szkołę 
Główną Gospodarstwa wiejskiego w warszawie. 
Dla uczniów prowadzone są także zajęcia koła bio-
logicznego, ekologicznego i chemicznego przygo-
towujące do olimpiad i konkursów przedmioto-
wych. zajęcia chemii realizowane są w specjali- 
stycznie wyposażonej pracowni. klasa opiekuje się 
szkolnym terrarium.

Przykładowe kierunki studiów: medycyna, sto- 
matologia, farmacja, chemia, biologia, bioinżynieria, 
biotechnologia

PróG PUnkTowy w 2021 rokU
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Dwa obowiązkowe rozszerzenia: 
matematyka • fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 
język polski, matematyka, fizyka, informatyka

nauczane języki obce: 
język angielski – kontynuacja 
język niemiecki – kontynuacja
lub język hiszpański – od podstaw

Przedmiotami uzupełniającymi są matematyka
w zadaniach w kl. 1 i laboratorium fizyczne w kl. 4

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych matematyką, fizyką oraz zastosowaniami ma- 
tematyki i fizyki w nauce i technice. Dla uczniów tej 
klasy – oprócz standardowych rozszerzeń – orga-
nizowane są koło matematyczne i koło fizyczne. 
Uczniowie starszych klas uczestniczą w wyjazdo-
wych (również zimowych) obozach naukowych 
przygotowujących do olimpiad i konkursów przed-
miotowych. Dla zainteresowanych klas organizo-
wane są wyjazdy do narodowego Centrum badań 
Jądrowych w Świerku oraz do Cern-u w Genewie.

Przykładowe kierunki studiów: informatyka, 
MeiL, matematyka, fizyka, elektronika, energetyka, 
mechatronika, architektura, automatyka i robotyka, 
cyberbezpieczeństwo
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   Poczuj się jak młody badacz
 Zdobywaj laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Naucz się współpracować w zespołach i zawalcz o staże w w laboratoriach 
Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Chemii Organicznej PAN



 Przekonaj się razem z nami, że...  
 nauka to radość

 Poznawaj otaczający Cię świat przez fascynujące doświadczenia, odkrywaj, eksperymentuj



 Odwiedzaj najważniejsze ośrodki badawcze
   Czerp wiedzę, doświadczenie i inspirację  od najlepszych

CERN
(Szwajcaria)

Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych  
w Świerku



   Poznawaj tajniki przyrody 
 i naucz się dbać o nasz wspólny dom



Korzystaj z wykładów i warsztatów na:  

SGGW (Wydział Botaniki, Wydział Leśny),  
UW (Wydział Biologii), 
w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN 
im. M. Nenckiego 

 Prowadź obesrwacje terenowe



Patrz, 
podziwiaj, 
poznawaj,
podróżuj



 Poznawaj Ziemię, kraje świata, ich gospodarkę i społeczeństwo  

Osiągaj wysokie wyniki maturalne z geografii, zdobywaj laury w olimpiadzie i konkursach   

Wykonuj pomiary terenowe, kreśl mapy, ko- 
rzystaj z zajęć organizowanych we współpracy 
z Wydziałem Geografii UW.
Zdobądź przygotowanie do studiów w Szkole 
Głównej Handlowej, na geoinformatyce, geo- 
dezji i kartografii, urbanistyce, planowaniu 
przestrzennym, socjologii, stosunkach między- 
narodowych.



  Stawiaj pytania o naturę praw fizycznych, rozwiązuj problemy matematyczne    

Rozwijaj logiczne myślenie  
Mierz się w Olimpiadach:  
Matematycznej, Fizycznej, Lingwistyki  
Matematycznej, w Konkursie Fizycznym PW

            Uczestnicz w wykładach MIM UW
i... graj w szachy!  



  Kształć umiejętności retoryczne i ucz się działać zespołowo
Osiągaj sukcesy w debatach oksfordzkich na szczeblu warszawskim i ogólnopolskim 

Odważnie i twórczo dyskutuj o szkole, w której się uczysz. 
Ucz się demokracji i współodpowiedzialności. Działaj!  



  Poznawaj szkołę i klasę podczas obozów naukowo-integracyjnych 
  Bierz udział w wymianach młodzieży ze szkołami we Włoszech, Niemczech, Izraelu



  Przygotowuj się do olimpiad i konkursów  
  podaczas Letniej Szkoły Liderów Poniatówki

Uczestnicz w zajęciach 
prowadzonych 
przez pracowników  
akademickich.  
Korzystaj z wiedzy  
i doświadczenia  
absolwentów-laureatów



 Żegluj „Pogorią”, odkrywaj nowe pasje, ucząc się współpracować  



  Korzystaj ze świetnie wyposażonych, nowoczesnych sal... 
hali sportowej 

szkolnego bufetu



  Korzystaj ze świetnie wyposażonych, nowoczesnych sal... 
hali sportowej 

  . . . i z bogatej w zbiory biblioteki szkolnej  

   Ponad 20 000 woluminów,
 kilkanaście tytułów czasopism
 4 stanowiska komputerowe



  Poniatówka to (też!) przestrzeń działań artystycznych... 
Bierz udział w warsztatach twórczych, współnie z przyjaciółmi realizuj pasje i pomysły

Włącz się  
w organizację 
szkolnego  
Dnia Kultury, 
zgłębiaj tajniki 
historii sztuki, 
odwiedzaj  
wystawy,  
muzea  
i inne  
instytucje  
kultury. 

Chodź  
do teatru,  
do kina.   
Dyskutuj  
o tym,  
co widziałeś.

Współtwórz szkolną grupę teatralną, śpiewaj w szkolnym chórze

  ...społecznych, dziennikarskich i wolontariackich...



  Poniatówka to (też!) przestrzeń działań artystycznych... 
Bierz udział w warsztatach twórczych, współnie z przyjaciółmi realizuj pasje i pomysły

  ...społecznych, dziennikarskich i wolontariackich...
Działaj lokalnie, twórz prężny samorząd, redaguj szkolną prasę, stwórz program szkolnego radiowęzła. 
Promuj wartości: szacunek, tolerancję, otwartość i patriotyzm, dobrze się przy tym bawiąc! Pomagaj!  



  ...i sportowych – uwieńczonych licznymi sukcesami
w międzyszkolnych rozgrywkach drużynowych 



  ...i sportowych – uwieńczonych licznymi sukcesami
w międzyszkolnych rozgrywkach drużynowych 

  Mamy nawet Koło Kryminalistyczne



  Czasem wyruszamy na górską wędrówkę...          ...a innym razem na spływ kajakowy
ze szkolnym pedagogiem... Poznajemy się, budujemy wspólnotę,
uczymy się sobie pomagać, hartujemy ducha.  



  Czasem wyruszamy na górską wędrówkę...          ...a innym razem na spływ kajakowy
i świetnie się bawimy! 



  Razem świętujemy, obchodzimy rocznice, ożywiamy historię 
Pielęgnujemy naszą historię i tradycję,  
pamiętamy o naszych absolwentach-bohaterach



   Dołącz do nas! 
   Wspólnie odkrywajmy
   świat nauki, sztuki, 
   uczmy się zmieniać
   rzeczywistość  
   wokół nas  


