
XIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli

w Warszawie



Lokalizacja

ul. Oszmiańska 23/25

03-503 Warszawa

Sprawdź lokalizację na mapie Warszawy

Zobacz też 

Wirtualny spacer po szkole 

https://goo.gl/maps/jpAfHEhrmk8dSWHF9
https://app.lapentor.com/sphere/13-liceum


Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

Planujemy utworzenie 7 klas pierwszych. We wszystkich oddziałach 
język angielski na poziomie rozszerzonym, zaś drugi język do 
wyboru na poziomie podstawowym.

Profile klas pierwszych:

 Klasa literacko-medialna: niemiecki / francuski

 Klasa matematyczno-fizyczna: niemiecki / hiszpański

 Klasa biologiczno-chemiczna: niemiecki / hiszpański

 Klasa matematyczno-informatyczna: niemiecki / hiszpański

 Klasa matematyczno-geograficzna: niemiecki / francuski

 Klasa wos-geografia: niemiecki / francuski

 Klasa literacko-teatralna: hiszpański / francuski



Klasy, rozszerzenia, punktowane przedmioty do 

klas pierwszych
oddział przedmioty rozszerzone punktowane zajęcia 

edukacyjne

1A literacko - medialna ▪ język polski ▪ historia 

▪ język angielski 

język polski, matematyka, 

historia, język angielski

1B matematyczno-fizyczna ▪ matematyka ▪ fizyka 

▪ język angielski

język polski, matematyka, 

fizyka, język angielski

1C biologiczno-chemiczna biologia ▪ chemia 

▪ język angielski

język polski, matematyka, 

biologia, język angielski

1D matematyczno-

informatyczna

▪ matematyka ▪

informatyka ▪ język 

angielski

język polski, matematyka, 

język angielski, 

informatyka

1E matematyczno-

geograficzna

▪ matematyka ▪ geografia 

▪ język angielski 

język polski, matematyka, 

geografia, język angielski

1F WOS- geografia ▪ geografia▪ WOS 

▪ język angielski

język polski, matematyka, 

język angielski, WOS 

1G literacko - teatralna ▪ język polski ▪ historia 

▪ język angielski 

język polski, matematyka, 

historia, język angielski



Kwalifikowanie kandydatów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego,

• matematyki mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

• języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 3.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z przelicznikiem umieszczonym w zakładce rekrutacja
2020/2021 na naszej stronie internetowej.

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 17 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt. 



Wybierz XIII LO i ucz się z najlepszymi!

• prawie 100 lat tradycji

• 100 % zdawalność matury

• zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów

i praktyków

• aktywnie działający samorząd uczniowski

• coroczny wzrost w rankingach liceów

• program współpracy międzynarodowej ERASMUS +

• szkoła charakteryzuje się podziałem na strefy, w których 

uczniowie mają możliwość nauki, aktywnego spędzania 

czasu i relaksu



Strefa kultury

Mamy profesjonalnie wyposażona sale teatralna
na 100 widzów, w której gramy spektakle i
organizujemy wydarzenia kulturalne. Na
miłośników kina czekają sale projekcyjne, na
młodych artystów – pięknie doświetlona
pracownia malarska. Szkolna przestrzeń stanowi
swoistą galerie sztuki – kolekcjonujemy
wartościowe plakaty i obrazy, które realizują
założenia maturalnej ścieżki edukacyjnej.



Strefa nauki

Uczymy się w ponad 30 nowocześnie
wyposażonych pracowniach, do naszej
dyspozycji jest dwupoziomowa multimedialna
biblioteka. Każda sala posiada tablicę
multimedialną pozwalającą na prowadzenie
zajęć przy użyciu najnowszych technologii.



Strefa 

multimediów

W naszej szkole działa profesjonalne studio TV,

w którym zgłębiamy tajniki związane z

montażem dźwięku i obrazu oraz transmitujemy

ważne uroczystości na żywo. Uczymy się w 3

nowocześnie wyposażonych pracowniach

informatycznych, mając do dyspozycji drukarkę

3D, tablety graficzne, system VR.



Strefa sportu

Mistrzowskie medale, które zdobywamy,

osiągamy dzięki zajęciom sportowym,

prowadzonym w pełnowymiarowej hali

sportowej, siłowni, sali fitness oraz kompleksie

boisk zewnętrznych. Nasi profesorowie to m.in.

Aktualni mistrzowie sportu – uczymy się od

najlepszych!



Strefa relaksu

Czas wolny od nauki spędzamy, grając w bilard

bądź tenisa stołowego w kameralnej części

patio – ta przestrzeń pięknie oświetlona dzięki

szklanemu dachowi, otoczona zielenią, zachęca

do wypoczynku i wspólnych rozmów. Od wiosny

do później jesieni na spragnionych chwili

wytchnienia czekają ogrody na dachu zwane

Ogrodami Leopolda.



Adres strony 

internetowej i 

mediów 

społecznościowych
XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli 

Facebook XIII LO

http://www.liceum13.edu.pl/
https://www.facebook.com/XIIILOWarszawa

