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HISTORIA SZKOŁY 

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie, popularnie zwane ,,Piątką”, istnieje już od 
1948 roku. Szkoła ta początkowo nie miała mocno ugruntowanej pozycji w środowisku oświatowym 
Lublina. Jej popularność zaczęła wzrastać pod koniec lat osiemdziesiątych. Obecnie ,,Piątka” jest 
sytuowana w opinii publicznej wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w Lublinie. O jej prestiżu 
świadczy zarówno rekordowa liczba kandydatów, jak też liczne sukcesy jej uczniów w olimpiadach 
przedmiotowych czy konkursach.



Szkoła zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Lubelskiego 

Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), z ramienia 

którego zorganizował ją we wrześniu 1948 roku Stanisław 

Zgrzywa i był pierwszym dyrektorem (1948-1950).

Ówczesna siedziba szkoły mieściła się w budynku przy 

Krakowskim Przedmieściu 56 (Hotel ,,Lublinianka”), skąd w 

styczniu 1949 roku przeniesiono ją do obecnego gmachu 

przy ulicy Lipowej 7.
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HISTORIA SZKOŁY 

Początkowo była to placówka koedukacyjna, nosząca nazwę: ,,Szkoła 11-letnia TPD nr 1 w Lublinie”.

W 1953/54 zamieniona została w ,,Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące TPD w Lublinie”.

W 1955 roku liceum stało się szkołą żeńską. 

Znamienną datą jest rok 1964, kiedy to, w efekcie wcześniejszych starań, szkoła otrzymuje imię wielkiej uczonej, wybitnej 

Polki i przybiera nazwę: ,, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie. 

Rok następny (1965/66) znów przynosi zmianę, w wyniku której liceum otrzymuje numer V i zostaje oddzielone od szkoły 

podstawowej.

W 1991 roku lubelskie władze oświatowe powołują Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (V LO i SP nr 8), 

W 2001 roku V LO po likwidacji ZSO nr 3 otrzymuje samodzielność i zajmuje na swoje potrzeby cały budynek.



Ważnym wydarzeniem dla szkoły jest 

wpisanie jej do rejestru Szkół

Stowarzyszonych UNESCO

w 1964 roku, jako pierwszej i jedynej

w województwie lubelskim. 
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Przewodnią myślą szkoły 
stała się sentencja 
Marii Skłodowskiej - Curie:
,,Trzeba mieć odwagę i wiarę
w siebie, że się jest do czegoś
zdolnym i że do tego czegoś dojść
trzeba”. 
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DYREKTORZY V LO 
NA PRZESTRZENI LAT 



DYREKTOR W LATACH:

1948-1950

STANISŁAW ZGRZYWA 



DYREKTOR W LATACH: 

1950-1951

JERZY ROZMEJ



DYREKTOR W LATACH: 

1951-1972

MARIA JAROSZOWA 



DYREKTOR W LATACH:

1972-1978

JANINA MIKOŁAJEWICZ-
JELENIEWSKA 



DYREKTOR W LATACH:

1978-1990

STANISŁAW GRYGIEL 



DYREKTOR W LATACH: 

STYCZEŃ 1991-CZERWIEC 1991

ALINA RESZKA 



DYREKTOR W LATACH:

1991-2020

ZBIGNIEW JAKUSZKO 



DYREKTOR W LATACH:

2020-obecnie 

BEATA JEZIERSKA 



PROFILE KLAS W V LO 



Studia po mat-fiz-inf dają wiele ciekawych perspektyw rozwoju. 

Możliwy jest wybór wielu kierunków kształcenia, które zapewniają

nie tylko dostęp do szerokiej wiedzy, ale również pozwalają na 

zdobycie dobrze płatnego zawodu. Kierunki, na które można się

po nim udać to np. 

budownictwo, 

elektrotechnika, 

energetyka, 

matematyka, 

fizyka

informatyka 

robotyka

Innym rozwiązaniem jest też wybór uczelni o profilu

ekonomicznym i zgłębianie zagadnień związanych 

z finansami. 

MAT-FIZ-INF
MATEMATYKA-FIZYKA-INFORMATYKA

NA JAKIE STUDIA MOŻESZ SIĘ UDAĆ WYBIERAJĄC TEN PROFIL ?



Po tym rozszerzeniu można kształcić się

nie tylko w kierunkach w pewnym stopniu

związanych z umysłem ściśłym, ale także -

dzięki rozszerzeniu z angielskiego - można

pomyśleć o np.

Filologii angielskiej, która z kolei może

dać dobrze płatny zawód

MAT-FIZ-ANG 
MATEMATYKA-FIZYKA-ANGIELSKI

NA JAKIE STUDIA MOŻESZ SIĘ UDAĆ WYBIERAJĄC TEN PROFIL ?



Młode osoby, które w przyszłości chciałyby studiować medycynę, 

zazwyczaj wybierają w liceum klasę biologiczno-chemiczną, czyli

tzw. biol-chem. Dzięki temu mogą przygotować się do matury

rozszerzonej z przedmiotów, które są wymagane w rekrutacji na

kierunek lekarski. Medycyna to jednak nie jedyna opcja po biol -

chemie. Równie dobrym kierunkiem może być 

analityka medyczna i biotechnologia,

farmacja,

a także bardzo przyszłościowy kierunek, jakim jest fizjoterapia. 

Rozszerzenie z angielskiego, tak jak w przypadku mat fiz angu, 

zapewnia ewentualną możliwość udania się na

filologię angielską. 

BIOL-CHEM-ANG/MAT
BIOLOGIA-CHEMIA-ANGIELSKI/MATEMATYKA

NA JAKIE STUDIA MOŻESZ SIĘ UDAĆ WYBIERAJĄC TEN PROFIL ?



Ten profil kształci i pielęgnuje wiedzę ogólnoświatową, 

pozwala nam na posiadanie szerokiego wyboru w 

kontekście kierunków, które chcemy studiować. Możliwe

kierunki to:

ekonomia, 

marketing i zarządzanie, 

finanse,

transport,

stosunki międzynarodowe,

geodezja

logistyka

MAT-GEO-WOS
MATEMATYKA-GEOGRAFIA-WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

NA JAKIE STUDIA MOŻESZ SIĘ UDAĆ WYBIERAJĄC TEN PROFIL ?



Przedmioty humanistyczne to grupa,  która bada aspekty

działalności ludzkiej takie jak kultura, media czy język. 

Odgrywają dużą rolę w kształtowaniu się społeczeństwa, 

przez co pracodawcy bardzo cenią grupę osób po 

studiach humanistycznych. Możliwe kierunki to: 

prawo,

administracja, 

dziennikarstwo, 

filologia polska, 

pedagogika i psychologia, 

socjologia

POL-HIS-WOS
POLSKI-HISTORIA-WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

NA JAKIE STUDIA MOŻESZ SIĘ UDAĆ WYBIERAJĄC TEN PROFIL ?



SUKCESY SZKOLNE  



WYSOKA ZDAWALNOŚĆ 
MATUR  

WYNIKI MATUR 2019/20



DUŻA LICZBA LAUREATÓW 
OGÓLNOPOLSKICH 
KONKURSÓW 
I OLIMPIAD 

W ROKU SZKOLNYM 2019/20 V LICEUM MOŻE SIĘ POCHWALIĆ AŻ 
TRZYNASTOMA TYTUŁAMI FINALISTY LUB LAUREATA 



LICZNE SUKCESY 
SPORTOWE 







TEMATYCZNE DNI Z 
ŻYCIA SZKOŁY …









DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! 
PREZENTACJĘPRZYGOTOWALI: 
• ALEKSANDRA WITEK, 
• OLIWIA DADEJ, 
• MARTYNA GORECKA, 
• WIKTORIA KUFREJSKA, 
• MICHAŁ SIERPIŃSKI 


