Pióro św. Teresy
nagroda fundowana przez Burmistrza Podkowy Leśnej
za maksymalny wynik (100%) z co najmniej jednej części egzaminu ósmoklasisty

2022
(dwie klasy, 49 uczniów, 16 piór)

Złote Pióro św. Teresy (potrójne pióro)


Hanna Wlazło (8a) - j. polski, matematyka, j. angielski (100%)

Pióro św. Teresy (podwójne pióro)





Nela Miller (8a) - matematyka, j. angielski (100%)
Klara Powierża (8a) – matematyka, j. angielski (100%)
Barbara Rawa (8a) - matematyka, j. angielski (100%)
Antoni Magielski (8b) - matematyka, j. angielski (100%)

Pióro św. Teresy (pojedyncze pióro)












Szymon Joński-Jastrzębowski (8a) - matematyka (100%)
Tadeusz Korach (8a) - matematyka (100%)
Katarzyna Kozak (8a) - matematyka (100%)
Aniela Łada (8a) - j. angielski (100%)
Marta Łyszkowska (8a) - matematyka (100%)
Piotr Zygowski (8a) - matematyka (100%)
Maria de Virion (8b) - j. angielski (100%)
Stanisław Głuszko (8b) – matematyka (100%)
Marek Rudnik (8b) - j. angielski (100%)
Tadeusz Rzepka (8b) - matematyka (100%)
Tomasz Sierakowski (8b) - matematyka (100%)

2021
(dwie klasy, 42 uczniów, 22 pióra)
potrójne pióro


Zuzanna Banasiewicz (8a) - j. polski, matematyka, j. angielski (100%)
podwójne pióro






Laura Ryfa (8a) - matematyka, j. angielski (100%)
Igor Sadłocha (8a) - matematyka, j. angielski (100%)
Wojciech Kowalski (8b) - matematyka, j. angielski (100%)
Hanna Żywczok (8b) - matematyka, j. angielski (100%)
pojedyncze pióro




















Miriam Bartnik (8a) - j. angielski (100%)
Jadwiga Dzudzewicz (8a) - j. angielski (100%)
Adam Jurkowski (8a) - j. angielski (100%)
Ala Madej (8a) - matematyka (100%)
Maria Mazurek (8a) - j. angielski (100%)
Zofia Olszaniecka (8a) - j. angielski (100%)
Amelia Short (8a) - j. angielski (100%)
Wiktoria Aden (8b) - j. angielski (100%)
Jakub Antolak (8b) - matematyka (100%)
Ewa Harczuk (8b) - j. angielski (100%)
Helena Jędrzejewska (8b) - j. angielski (100%)
Julia Kowalska (8b) - j. angielski (100%)
Jan Kowalski (8b) - j. angielski (100%)
Emilka Lach (8b) - j. angielski (100%)
Zofia Ładunkin (8b) - matematyka (100%)
Jan Różański (8b) - j. angielski (100%)
Anna Witaszek (8b) - matematyka (100%)















2019

2020

(dwie klasy, 42 uczniów, 13 piór)

(dwie klasy , 33 uczniów, 7 piór)

Dominka Jurkowska (8b) j. polski 100%
Emilia Flak (8a) matematyka 100%
Izabela Imms (8a) matematyka 100%
Gustaw Szymański (8a) matematyka 100%
Piotr Biczel (8b) matematyka 100%
Iwo Bieniasz (8b) matematyka 100%
Dominka Łopaciuk (8a) j. angielski 100%
Julia Łyszkowska (8a) j. angielski 100%
Natalia Uścińska (8a) j. angielski 100%
Maja Gładkowska (8b) j. angielski 100%
Alicja Konowrocka (8b) j. angielski 100%
Hubert Stajniak (8b) j. angielski 100%
Michał Świtkiewicz (8b) j. angielski 100%









Kacper Rączkowiak (8a) matematyka,
j. angielski 100%
Łukasz Bernat (8a) j. angielski 100%
Franciszek Wolski (8a) j. angielski 100%
Kamila Zygowska (8a) j. angielski 100%
Witold Gryżewski (8b) matematyka 100%
Michał Nowak (8b) matematyka 100%
Amelia Walewska (8b) j. angielski 100%

