
Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia 
życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Sk odowska
 Curie

Maria
Sk odowska

 Curie
Maria

1867–1934
dwukrotna laureatka 

Nagrody Nobla 
w  dziedzinie  fi zyki (wraz z mężem Piotrem Curie)

i w dziedzinie chemii
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Ćwiczenie 1a. Maria Skłodowska-Curie - naukowiec, noblistka, żona i matka. Przeczytaj tekst.

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE. KOBIETA, KTÓRA WYPRZEDZIŁA CZAS

Rozmowa z Małgorzatą Sobieszczak-Marciniak, dyrektor muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie.

– Dlaczego Japończycy każą swoim dzieciom czytać w szkołach biografi ę Marii, a buddyści 
widzą w niej  wzór do naśladowania?

– Uważają, że była to kobieta odważna, zdeterminowana i z charakterem. Japończyków zachwyca 
też jej samodyscyplina i skupienie w codziennej pracy w laboratorium. Ludzie ze Wschodu  doceniają 
jej poświęcenie w pracy dla innych i to, że mimo wielu smutków jakie ją spotkały w życiu prywatnym, 
nie poddała się. Przy tym wszystkim była bardzo skromna, co zaznaczał Albert Einstein: „Pani Curie 
jest jedyną osobą, której nie zepsuła sława”. Nie przepadała za „światowym życiem” i jak tylko mogła, 
unikała publicznych wystąpień. Wolała uciekać na łono natury: uwielbiała chodzić po górach, pływała 
i jeździła konno.

– A o co chodzi z tymi buddystami?
– Wyznawcy japońskiej odmiany buddyzmu Nichireno Daishonina mówią, że nawet jeden 

człowiek może mieć wpływ na cały świat. Dla nich Maria jest właśnie takim wzorem do naśladowania, 
szczególnie dla kobiet. Jej wypowiedzi traktują jak religijne dogmaty. 

– A my nadal kojarzymy ją wyłącznie z portretów, które wiszą na szkolnych ścianach - 
poważną uczoną. Obcą i właściwie bez życia. Na wszystkich tych portretach Skłodowska-Curie 
jest taka sama - starannie ułożona fryzura, z nieśmiało wymykającymi się kosmykami włosów...

– Wtedy robiono fotografi e wyłącznie pozowane, do których się trzeba było przygotować - bez 
żadnych improwizacji. Szkoda, że kojarzymy Marię tylko z tym wizerunkiem, bo tak naprawdę, była 
ona pełna życia. 

– Czy jako dziecko zdradzała nadzwyczajne zdolności?
– Na pewno wyróżniała się wśród innych dziewczynek. Maniusia (tak nazywano ją w domu) 

wszystko zawsze robiła w nadzwyczajnym skupieniu i koncentracji. Duży wpływ wywarła na nią 
atmosfera domu. Urodziła się 7.11.1867 roku w Warszawie, w nauczycielskiej, bardzo patriotycznej 
i niezamożnej rodzinie. Zainteresowanie fi zyką odziedziczyła po ojcu (nauczycielu matematyki i fi zyki), 
ale i z reszty szkolnych przedmiotów miała zawsze świetne oceny.

Ponieważ rodzina po śmierci matki żyła w biedzie, Maria zdecydowała, że pomoże zarabiając jako 
nauczycielka fi zyki, matematyki i języków obcych, a na studia pójdzie dopiero jak skończy je najstarsza 
siostra Bronia. Tak się stało. W tym czasie kobiety mogły studiować tylko na jednym uniwersytecie, 
była nim Sorbona, dlatego Maria wyjechała do Paryża (w 1891 roku), zaczęła studiować matematykę 
i fi zykę, a także  rozpoczęła współpracę z Piotrem Curie, w jego laboratorium fi zycznym.

– I wybucha miłość?
– Nic podobnego, to była przyjaźń. I wspólna pasja. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że spotkało się 

dwoje ludzi po przejściach. Piotr miał za sobą śmierć narzeczonej, a Maria leczyła złamane serce po 
nieszczęśliwej miłości do Kazimierza Żórawskiego (poznała go, kiedy pracowała jako guwernantka). 
Rodzice  Kazimierza nie zgodzili się  na małżeństwo z Marią, bo uznali to za mezalians. Uczucie 
pomiędzy Marią i Piotrem Curie dojrzewało powoli... 

– W końcu biorą ślub…
– Tak, w lipcu 1895 roku. Potem rodzą się ich córki (pierwsza z nich, Irène, również została 

naukowcem i otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii). Maria zapewne była wtedy kobietą szczę-
śliwą i spełnioną. Cały czas ciężko pracowała, zajmowała się promieniowaniem i w końcu dowiodła 
istnienie nowego pierwiastka, który nazwała polon, na cześć Polski. Pół roku później (razem z mężem) 
ogłosili odkrycie kolejnego pierwiastka – radu. 
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Wtedy Skłodowskiej-Curie przyznają Nobla? 
- W 1903 roku Akademia przyznaje Nagrodę Nobla z fi zyki Piotrowi Curie i Henry’emu 

Becquerelowi za pionierską pracę nad promieniotwórczością. Akademia nie wzięła pod uwagę Marii, 
ale Piotr napisał do Komitetu, że byłoby niestosowne nie przyznać jej nagrody, bo przecież oni reali-
zowali właśnie jej pomysły.  I tak Maria została pierwszą kobietą nagrodzoną Noblem.

Na podstawie:
http://www.nto.pl/magazyn/wywiady/art/4206067,maria-sklodowskacurie-kobieta-ktora-wyprzedzila-czas,id,t.html;  Autor: Jolanta Jasińska-Mrukot,30 
kwietnia 2011]

Odpowiedz na pytania.

W powyższym tekście pojawiły się określenia charakteryzujące Marię Skłodowską-
Curie. Napisz przynajmniej 2 antonimy do podanych słów.

0. Jaka była opinia Alberta Einsteina o Marii Curie? 

__________________________________________________________________________________________

1. Jak nazywano Marię w dzieciństwie i czym się wtedy interesowała?

__________________________________________________________________________________________

2. Dlaczego Maria studiowała we Francji?

__________________________________________________________________________________________

3. Kto był pierwszą miłością Skłodowskiej i jak zakończyła się ta znajomość?

__________________________________________________________________________________________

4. Komu i za jakie osiągnięcia przyznano Nobla w 1903 roku?

__________________________________________________________________________________________

Uważał, że była to jedyna kobieta, której nie zepsuła sława.

Ćwiczenie 2.

Ćwiczenie 1b.

0. odważna – ______________________________________________________________________________

1. zdeterminowana - _________________________________________________________________________

2. zdyscyplinowana - ________________________________________________________________________.

3. skupiona - _______________________________________________________________________________

4. skromna - _______________________________________________________________________________

5. poważna - _______________________________________________________________________________

6. szczęśliwa - ______________________________________________________________________________

7. spełniona - ______________________________________________________________________________

8. pracowita - ______________________________________________________________________________

nieśmiała, tchórzliwa, lękliwa, ostrożna
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Na podstawie:
Polacy, których poznać warto, pr. zb. pod red. Janiny Michowicz, WSiP, Warszawa 1986. s. 175-179

Zanim Maria Skłodowska  i Piotr Curie zostali małżeństwem, pisali do siebie listy. 
Przeczytaj fragment jednego z nich i wybierz słowo, które najlepiej pasuje (a, b lub c).

Ćwiczenie 3.

   10 sierpnia 1894 r.

Obiecaliśmy sobie (prawda?) ________ 0  wielką przyjaźń. Oby Pani nie 

zmieniła zdania! Są to bowiem rzeczy, których sobie ________ 1  nie można 

i obietnice nic tutaj nie znaczą. A jednak jak by to było pięknie - nawet 

nie mogę w to uwierzyć - gdybyśmy ________ 2  razem życie, zapatrzeni w swoje 

ideały. Pani ideał patriot yczny, nasz  ideał ogólnoludzki i pracy naukowej. 

Zresztą z nich wszystkich tylko ten ostatni jest, jak sądzę, s łuszny. To znaczy, 

że wydaje mi się, iż nie w naszej jest mocy ________ 3  stosunki społeczne, 

a nawet gdyby tak było nie wiedzielibyśmy, co robić należy i działając 

w tym lub w innym kierunku nigdy nie bylibyśmy pewni, że nie ________ 4  

więcej zła niż dobra, że nie opóźniamy postępu, który w danej dziedzinie 

bezwzględnie przyjść musi. Tymczasem, na polu nauki jest przeciwnie: 

tu można wierzyć, że się czegoś dokona. (…) Widzi Pani, jak się to wszystko 

wzajemnie wiąże?

Postanowiliśmy być przyjaciółmi, ale - jeśli za rok - ________ 5  Pani Francję 

- doprawdy zbyt platoniczna będzie owa przyjaźń pomiędzy ludźmi, którzy 

się wzajemnie nie mają zobaczyć...

Czy nie byłoby lepiej gdyby Pani ________ 6  tu ze mną?

Wiem, że Panią ________ 7   takie s łowa i już nie będę ich powtarzał. 

A przy tym ________ 8  tak bardzo Pani niegodny - z tych względów.

0.  a. przynajmniej b. minimalnie c. bynajmniej

1 . a. przykazać b. nakazać c. przekazać

2. a. stracili b. zorganizowali c. spędzili

3 . a. zrobić b. zmienić c. zamienić

4 . a. robimy b. mówimy c. czynimy

5. a. opuści b. utraci c. zwiedzi

6. a. wyjechała b. oglądała c. została

7. a. cieszą b. radują c. gniewają

8. a. czuję się b. znajduję się c. przejmuję się

a
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Ćwiczenie 4.

Ćwiczenie 5a.

Słuchając nagrania, wpisz brakujące słowa.

Czym według ciebie jest sława? Wypisz skojarzenia z nią związane.

Trzy lata po wspaniałym sukcesie (czyli Nagrodzie Nobla) w rodzinie Curie_________________0  do 
tragedii – zginął Piotr. Wpadł pod rozpędzony wóz konny. Tej silnej kobiecie rozsypał się świat. Cierpiała. Po 
śmierci Piotra Maria _________________________1  po nim katedrę fi zyki (zostając w ten sposób pierwszą  
kobietą profesorem na paryskiej Sorbonie). 

Potrzebowała czasu, żeby _________________________2  do siebie.  Pozbierała się i wybuchł skandal! 
Pojawili się inni mężczyźni… Nie inni, tylko jeden mężczyzna, Paul Langevin, wcześniej znajomy Piotra. 
_________________________3 ich przyjaźń, razem pracowali, po śmierci Piotra zaczęli się spotykać. Nie byłoby 
problemu, gdyby Paul nie miał rodziny - żony z czworgiem dzieci. Skandal wybuchł, kiedy teściowa Langevina 
przechwyciła listy od Marii do Paula i zaniosła je do gazet brukowych. Maria bardzo ciężko przeżyła ten skandal 
– Paryż _________________________4  od plotek, że _________________________5  rodzinę Langevina.  

Po wielu smutnych chwilach w życiu Skłodowskiej-Curie przyszedł czas na radość. Dzień 7 listopada 
1911 roku, przyniósł wiadomość ze Sztokholmu: Szwedzka Akademia Nauk _________________________6  Marii 
samodzielną Nagrodę Nobla z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pier-
wiastków promieniotwórczych. W ten oto sposób Maria Skłodowska-Curie została pierwszą kobietą laureatką 
Nagrody Nobla z fi zyki, pierwszą z chemii i jedynym naukowcem w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla 
w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. 

Po otrzymaniu drugiej Nagrody Nobla, Maria _________________________7  rząd Francji do sfi nan-
sowania budowy prywatnego Instytutu Radowego (obecnie Institut Curie), w którym prowadzono badania 
z zakresu chemii, fi zyki i medycyny.

Gdy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła I wojna światowa, Maria zebrała aparaty rentgenowskie z pary-
skich pracowni i _________________________8  specjalne samochody z aparaturą tzw. „małe Curie”. Dzięki 
temu można było wykonywać zdjęcia rentgenowskie w polowych warunkach, bardzo często w pobliżu walk 
wojennych. Maria razem z córką Irène _________________________9  techników radiologów, a ci,  wiedząc jak 
wykonywać i interpretować te zdjęcia, ratowali wielu żołnierzy od pewnej śmierci. _________________________10  
też fi nansowo Francuskie Siły Zbrojne, robiła także żołnierzom skarpety na drutach.

W 1934 roku Maria z powodu anemii i choroby popromiennej zaczęła czuć się coraz gorzej 
i _________________________11  do sanatorium w Passy. Zmarła tam 4 lipca 1934 roku. Została  
_________________________12  obok Pierre’a na cmentarzu w Sceaux. W 1995 roku szczątki Marii 
i Piotra Curie zostały przeniesione do Panteonu w Paryżu. Tym samym została  jedyną kobietą, która 
_________________________1 3 w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

Gdy w połowie lat 90. XX wieku rodzina noblistki postanowiła _________________________14  jej 
prywatne dzienniki i zapiski paryskiej Bibliotece Narodowej okazało się, że ich radioaktywność jest na tyle 
wysoka, że potrzeba było dwóch lat na jej dezaktywację.

Na podstawie:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Polish_people 
 http://www.staypoland.com/slawni-polacy.htm#7 

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

PANTEON 
(fr.Pantheon) 

– kościół 
św. Genowefy 

(patronki Paryża), 
zbudowany pod 

koniec XVIII 
wieku. Od 1885 
roku pełni rolę 

mauzoleum 
wybitnych 
Francuzów 

i Francuzek. 
Maria 

Skłodowska-
Curie jest 

pierwszą kobietą 
i pierwszym 

obcokrajowcem 
w historii,  który 

został tam 
pochowany. 

doszło

SŁAWA
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Ćwiczenie 5b.

Ćwiczenie 6.

Jakie są według ciebie zalety i wady bycia sławną osobą? Uzupełnij tabelę.

Dopasuj osobę do dziedziny, w której otrzymała nagrodę Nobla. 
UWAGA! Niektóre osoby nie są laureatami nagrody.

zalety wady

0. Brak prywatności.

Władysław Reymont  Maria Skłodowska-Curie  Adam Mickiewicz  
Mikołaj Kopernik  Tadeusz Kościuszko  Wisława Szymborska  Lech Wałęsa  

Witold Gombrowicz  Henryk Sienkiewicz  Jan Paweł II  Czesław Miłosz 

0. Chemia i fi zyka – _________________________________________________________________________

1. Literatura - ______________________________________________________________________________

2. Pokojowa Nagroda - ______________________________________________________________________.

Maria Skłodowska-Curie

Nikt wcześniej, przed Marią Skłodowską-Curie, nie zdobył podwójnej Nagrody Nobla. 
Jeśli w zdaniu występuje wyraz przeczący: nikt, nigdy, nigdzie, znikąd, nic po nim musimy 
użyć przeczenia nie. Powstają wtedy podwójne lub (jeśli tych wyrazów przeczących jest więcej) 
wielokrotne negacje. 
Na przykład. Nikt nikogo o nic nie pytał.
Nigdy nie czytał o niczym innym niż sport.
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Ćwiczenie 7.

Ćwiczenie 8a.

Zamień poniższe zdania na zdania przeczące.

Jak już wiemy, oboje państwo Curie, czyli Maria i Piotr, pracowali nad odkryciem 
pierwiastka, który otrzymał nazwę polon. Uzupełnij tabelę następującymi formami 
liczebnika:

0. Wszyscy wszystko o nim wiedzieli. __________________________________________________________

1. Maria Skłodowska-Curie zawsze wszystkich za wszystko krytykowała. 

__________________________________________________________________________________________

2. Jej się zawsze i wszędzie wszystko podoba.

__________________________________________________________________________________________

3. Ty zawsze masz z czymś jakiś problem. 

__________________________________________________________________________________________

4. Adam zawsze i wszędzie spotyka kogoś znajomego.

__________________________________________________________________________________________ 

5. Każdy zawsze dostawał taką nagrodę (podwójnego Nobla) jak Maria Skłodowska. 

__________________________________________________________________________________________

Nikt niczego o nim nie wiedział.

Liczebniki oboje, obaj, obie często sprawiają wiele problemów, dlatego należy zapamiętać ich odmianę. 

obydwoma  obu  oboma  obydwie  obydwu  oba  obydwaj  obydwóch

PRZYPADEK

A. RODZAJ 
MĘSKOOSOBOWY

(np. student, naukowiec)

OBAJ/OBYDWAJ

B. RODZAJ
MĘSKONIEŻYWOTNY 
 (np. sukces, pierwiastek)   
 + MĘSKOŻYWOTNY 

(np. kot, pies)
 + RODZAJ NIJAKI (np. 

laboratorium, odkrycie)
OBA/ OBYDWA

C. RODZAJ 
ŻEŃSKI

(np. córka, pani)

OBIE/ OBYDWIE

mianownik obaj/ ............................ .........................../              obydwa obie/      obydwie

dopełniacz obu/ obydwu/
obydwóch obu/                  obydwu/ 

........................... obu/     obydwu/
obydwóch

celownik ........................../  obydwu/
obydwóm obu/                  obydwu/ 

obydwom obu/     obydwu/ 
obydwom

biernik obu/  obydwu/
obydwóch oba/                  obydwa obie/     .......................

narzędnik  oboma/  obu/obydwu obu/oboma      .......................... ........................../  
obiema   

obydwoma/           
obydwiema

miejscownik  obu/  ................/
obydwóch obu/                  obydwu/

obydwóch obu/       obydwu/
obydwóch
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Ćwiczenie 8b.

Ćwiczenie 9. Wiemy, że Piotr Curie pisał do Marii Skłodowskiej listy miłosne. Wyobraź sobie, że 
jesteś Marią i napisz odpowiedź na list z ćwiczenia nr 3.

Wpisz poprawną formę liczebnika. 

0. _________________ córki Marii Skłodowskiej-Curie zdobyły sławę, choć każda w innej dziedzinie. 

1. Dziś na skrzyżowaniu w centrum miasta był wypadek. Na szczęście _______ kierowcy czują się dobrze.

2. Dyrektor spotkał się wczoraj z ______________________________ pracownicami. 

3. Wojtek przyglądał się ___________________________________ mężczyznom stojącym na przystanku.

4. Nie mogłam znaleźć _________________________ moich książek, które położyłam wczoraj na biurku.

5. Słyszeliśmy wiele dobrego o _________________________________________ synach Kwiatkowskiego.

6. ______________________________________ odkrycia Skłodowskiej-Curie były bardzo ważne dla nauki.

Obie

Polecamy: 
Eve Curie, Maria Curie, tłum. Hanna Szyllerowa, Warszawa 1979
Maria Curie, une femme honorable, miniserial biografi czny, reż. Michel Boisrond, Francja, Polska 1991
Marie Curie: More Then Meets the Eye, dramat wojenny, reż. Richard Mozer, Kanada 1997
Polscy Nobliści, dokumentalny, reż. Krzysztof Szmagier, Polska 2003
Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, biografi czny, reż. Krzysztof Rogulski, Polska 2011
The Genius of Maria Curie – The Woman Who Lit up The World, dokumentalny, reż. Gideon 
Bradshaw, Wielka Brytania 2013
Maria Curie, biografi czny, reż. Marie Noelle, premiera w 2016 r.
taras widokowy na Wiślanej Skarpie w Warszawie z pomnikiem M. Skłodowskiej-Curie (rzeźba 
została ufundowana przez francuskich przedsiębiorców, a odsłonięta przez prezydentów Francji 
i Polski 04.06. 2014 roku z okazji 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce 
i Dnia Wolności i Praw Obywatelskich)
park im. Marii Skłodowskiej-Curie z pomnikiem Noblistki w Warszawie między ulicami: Wawelską 
i M. Skłodowskiej
Warszawa śladami Mari Skłodowskiej Curie - http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/
ladami-marii-sk-odowskiej-curie-160222.html/
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