
Maria Skłodowska-Curie 



                    kim była? 
Urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie i zmarła 4 lipca 1934 r. w 

miejscowości Passy. Była wielką polską fizyczką i chemiczką, dwukrotnie 
otrzymała Nagrodę nobla. Rodzicami byli Bogusława Boguska i 

Władysław Skłodowski. Miała 4 rodzeństwa. 



                  MŁODOŚĆ I EDUKACJA 
Gdy Maria miała 10 lat rozpoczęła naukę na pensji dla dziewcząt, którą 
wcześniej prowadziła jej matka. Następnie kształciła się w Rządowym 

Gimnazjum. Kolejny rok spędziła na wsi u rodziny jej ojca, gdzie 
regenerowała siły fizyczne i psychiczne po bolesnych przeżyciach 
związanych ze śmiercią matki i siostry. Po powrocie do Warszawy 

udzielała korepetycji z matematyki, fizyki, języków obcych (znała polski, 
rosyjski, niemiecki, angielski, francuski). Wraz z siostrami Bronią i Helą 

wstąpiły na Uniwersytet Latający. Tam panny Skłodowskie poznały 
wybitnych profesorów, którzy przekazali im zakazaną wiedzę. 



                             ŻYCIORYS 
W listopadzie 1891 r. spełniają się jej marzenia. Wyjeżdża do Paryża i 

zapisuje się na wydział matematyczno przyrodniczy Sorbony. Mieszka 
początkowo u siostry Bronisławy i jej męża Kazimierza Dłuskich. W roku 

1894 poznaje Piotra Curie, świetnie zapowiadającego się fizyka 
francuskiego, który po kilkumiesięcznej znajomości prosi Marię o rękę. 
W roku 1897 na świat przychodzi pierwsza córka uczonych, Irena, która 

także zostanie naukowcem, a w 1935 roku otrzyma wraz z mężem, 
Fryderykiem Joliot Curie, nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za 

odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości. 



Po siedmiu latach rodzina powiększy się o kolejną córkę, Ewę; pianistkę, 
autorkę biografii matki, korespondentkę wojenną. Wspólna praca, życie 
z Piotrem daje Marii ogromną satysfakcję i radość. Niestety 19 kwietnia 

1906 roku ginie on w wypadku ulicznym. W roku 1911 znowu przyjeżdża do 
Polski, do Zakopanego gdzie zbiera siły po nagonce, w grudniu tego 

roku jedzie do Sztokholmu po odbiór drugiej nagrody Nobla.  



             LAUREATKA NAGRODY NOBLA 
Państwo Curie pracują razem w laboratorium przerobionym ze starej 
szopy. Maria wybiera temat pracy doktorskiej, która dotyczyć będzie 
promieniowania uranu badanego wcześniej przez H. Becquerela. W 

lipcu 1898 r. odkrywają pierwszy pierwiastek promieniotwórczy, nazwany 
na cześć ojczyzny Marii- polonem, w grudniu zaś informują świat o 

odkryciu radu. Maria staje się pierwszą kobietą uhonorowaną 
najwyższą naukową nagrodą. Do dziś jest jedyną, która posiada dwie 

nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach naukowych. 



                              maria 



WYKONAŁA 

Sara Treffkorn 


