
V Liceum 
Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie



NASZA PATRONKA

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 
7 listopada 1867r. w Warszawie. Była 
dwukrotną laureatką Nagrody Nobla 
– z fizyki i z chemii. Osobą wybitną, 
zaangażowaną społecznie w 
budowanie lepszego zaplecza 
pedagogicznego, medycznego i 
naukowego. Była naukowcem, 
lekarzem, prawnikiem i sprawną 
dziennikarką. Jako pierwsza kobieta 
zdała egzamin wstępny na wydział 
fizyki i chemii. 



NASZA PATRONKA

Razem z mężem Piotrem Curie odkryła 
nowy pierwiastek - polon, a za badania nad 
radioaktywnością pierwiastków otrzymali 
wspólnie Nagrodę Nobla w 1903 r. W 1911 
roku otrzymała drugą Nagrodę Nobla za 
pracę nad własnościami chemicznymi i 
fizycznymi pierwiastków 
promieniotwórczych. Mieli z mężem dwie 
córki: Eve Curie i Irene Joliot-Curie. Zmarła 
4 lipca 1934 roku z powodu ostrej białaczki 
leukopenicznej. Jako przyczynę wskazuje 
się wieloletni kontakt z pierwiastkami 
promieniotwórczymi.



CIEKAWOSTKI O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

1.   Jest nie tylko pierwszą kobietą, która 
otrzymała Nagrodę Nobla, ale również do tej 
pory jedyną na świecie, która dostała ją 
dwukrotnie.

2.   Jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała 
prawo jazdy.

3.   W 2015 roku została uznana przez Szkotów 
za najbardziej wpływową kobietę 200-lecia.

4.  Władała biegle pięcioma językami.



CIEKAWOSTKI O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

5.   Rzeczy osobiste Marii Skłodowskiej, notatki, ubrania, a także 
jej ciało pozostaną radioaktywne przez jeszcze 1500 lat. Do 
dzisiaj jej zeszyty przechowywane są w ołowianych naczyniach 
w paryskiej bibliotece narodowej. Zwiedzający muszą podpisać 
oświadczenie, że chcą je obejrzeć na własną odpowiedzialność.

6.   Córka Marii Skłodowskiej (Irena Joliot-Curie) oraz jej 
zięciowie również zostali nagrodzeni nagrodami Nobla

7.  W podróż poślubną z Piotrem wybrała się na rowerach



HISTORIA SZKOŁY

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, 
popularnie zwane „Piątką”, istnieje już od 1948 roku. Różne były 
koleje losu jak i charakter tej placówki. Szkoła ta nie miała 
początkowo 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. O jej 
prestiżu świadczy dobrze zarówno rekordowa liczba kandydatów 
jak też liczne sukcesy jej uczniów w olimpiadach przedmiotowych 
czy konkursach kontynuowane później na studiach w 
renomowanych uczelniach w kraju.



SZKOŁA STOWARZYSZONA Z UNESCO

Ważnym dla szkoły wydarzeniem jest wpisanie jej w 1964 roku, jako 
pierwszej i jedynej w województwie lubelskim, do rejestru Szkół 
Stowarzyszonych UNESCO. Fakt ten ma wpływ na charakter działalności 
szkoły we wszystkich sferach: dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, 
kulturalnej. Problematyka UNESCO wyciska szczególne piętno na 
realizacji treści programowych przedmiotów humanistycznych i kół  
zainteresowań. Koordynatorem prac w tej dziedzinie, inicjatorem 
wszystkich przedsięwzięć realizowanych systematycznie, jak i akcji 
rocznicowych jest Szkolny Klub UNESCO.



POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA 
MŁODZIEŻY

Rok 2004 był rokiem przełomowym w naszym liceum w relacjach 
polsko-niemieckich. Od tego czasu w naszej szkole odbywa się 
międzynarodowa wymiana młodzieży. W przeciągu roku szkolnego gościmy, 
jak też i jesteśmy goszczeni przez młodzież niemieckiej szkoły partnerskiej 
Gesamtschule Schermbeck. Dla nas najważniejszymi celami spotkań jest 
poznawanie zarówno przez uczniów, jak też i przez nauczycieli zwyczajów 
historii, kultury i życia codziennego w kraju partnerskim, integracja młodzieży 
z uwzględnieniem różnorodności i bogactwa kultur obu narodów oraz 
nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni pomiędzy młodzieżą i 
nauczycielami realizującymi wymianę.



PROFILE

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 szkoła 
utworzyła 7 oddziałów.

- klasa A z rozszerzonym programem nauczania: mat-fiz-inf

- klasa B z rozszerzonym programem nauczania: mat-fiz-ang

- klasa C z rozszerzonym programem nauczania: biol-chem-ang

- klasa D z rozszerzonym programem nauczania: biol-chem-ang

- klasa E z rozszerzonym programem nauczania: biol-chem-mat

- klasa F z rozszerzonym programem nauczania: mat-geo-wos

- klasa G z rozszerzonym programem nauczania: pol-his-wos



Profile matematyczno - fizyczne 

Profil z rozszerzeniami ścisłymi daje duże możliwości w 
wyborze studiów, a następnie dobrej pracy.  

Najczęściej wybierane kierunki studiów:

budownictwo, elektrotechnika, energetyka, matematyka, 
fizyka, robotyka, ekonomia, transport i logistyka, finanse i 
rachunkowość.



Profile biologiczno - chemiczne

Profile biol-chem zapewniają zdobycie wiedzy, która przydatna 
będzie na studiach o kierunkach tj.:

medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, 
fizjoterapia,  weterynaria, dietetyka, biotechnologia, 
psychologia, inżynieria środowiska.



Profil matematyczno-geograficzno-społeczny

Najczęściej wybieranymi kierunkami po profilu mat-geo-wos są;

ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, 
stosunki międzynarodowe, matematyka,  logistyka, transport, 
gospodarka przestrzenna, geodezja. 



Profile humanistyczne

Profile z rozszerzonym polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie są 
skierowane do osób, które widzą się w zawodzie:

polonisty, dziennikarza, politologa, pracownika administracyjnego, 
prawnika, pedagoga, socjologa, filozofa, kulturoznawcy czy historyka.



STATYSTYKI

,,Piątka” posiada obecnie:

- 7 profili 
- 26 wypełnionych po brzegi oddziałów
- 64 nauczycieli
- 70 lat tradycji
- 800 wspaniałych uczniów
- 8500 absolwentów 



AKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nasz szkolny samorząd bardzo często organizuje dni 
tematyczne takie jak np. Dzień Postaci z Bajek, Mikołajki czy 
Dzień Spódnicy. Za każdym razem jest to świetna zabawa, którą 
oczywiście uwieczniamy na zdjęciach. Istnieje również 
niepisana zasada ,,kto przebrany niepytany”.



SPORT

W naszej szkole organizowane jest wiele SKS-ów z różnych 
dyscyplin. Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w zawodach 
wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych czy wojewódzkich. Od czasu 
do czasu gościmy w ,,Piątce” ważne osobowości ze świata sportu.



TALENT NA V

Co roku w naszym liceum organizowany jest konkurs pt. ,,Talent na 
V”. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje bardziej lub mniej 
ukryte talenty. Jury składa się z uczniów, a wszystko nadzoruje 
Samorząd Uczniowski. Wybór zwycięzcy za każdym razem jest 
bardzo ciężki, ponieważ co jak co ale nasza szkoła ma 
najzdolniejszych uczniów. 



Prezentację wykonali:

Uczniowie klasy II J


