
magdalenawegrzynpsp@gmail.com

Witam Was serdecznie, proszę przeczytajcie lekcje 6  na str. 104.
 Odpowiedzcie na ćwiczenia poniżej i do następnej lekcji proszę wyślijcie odpowiedzi na 
mojego maila.

Notatkę wpiszcie do zeszytu. Tabelkę z polskimi noblistami proszę uzupełnić i wkleić pod 
notatką

Temat:  Maria Skłodowska Curie-polska noblistka,
1. Kariera naukowa Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Nagrody Marii Skłodowskiej-Curie  za osiągnięcia naukowe.
3.Noble dla Polaków.

1.Przeczytaj tekst dotyczący Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie wykonaj polecenia.

Maria Salomea Skłodowska- Curie (1867–1934) – fizyczka i chemiczka, dwukrotna 
laureatka Nagrody Nobla (w 1903 i 1911 roku). Urodziła się w Warszawie, która leżała 
wówczas w Imperium Rosyjskim. Była piątym i ostatnim dzieckiem w znanej rodzinie 
nauczycielskiej, wywodzącej się z drobnej szlachty. Gdy Maria miała 10 lat, rozpoczęła 
naukę w szkole dla dziewcząt, którą wcześniej prowadziła jej matka. Następnie kształciła
się w III Żeńskim Gimnazjum Rządowym, które ukończyła w 1883 roku ze złotym meda-
lem. W celu dalszej edukacji rozpoczęła studia w Paryżu.

Praca z tekstem

a) Podkreśl właściwe zakończenie zdania.
Maria Skłodowska-Curie żyła na przełomie
A  XVI i XVII wieku. C XVIII i XIX wieku.
B  XVII i XVIII wieku. D XIX i XX wieku.

b) Oblicz, w którym roku Maria Skłodowska rozpoczęła naukę w szkole dla dziewcząt.

c) Oblicz, ile lat miała polska uczona, kiedy otrzymała po raz pierwszy Nagrodę Nobla.

4 Zapoznaj się z wizerunkiem Alfreda Nobla na medalu. Następnie odpowiedz na pytania.

Praca z ilustracją

a)Kim był Alfred Nobel?
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b) Za jakie dokonania jest przyznawana Nagroda Nobla?

SERDECZNIE POZDRAWIAM;) DO ZOBACZENIA JAK NAJSZYBCIEJ;)



Wojny i upadek Rzeczypospolitej

6 Uzupełnij tabelę, rozpoznając opisane postacie i dziedziny, jakimi się zajmowały, albo 

ich działalność.

Imię i nazwisko Dziedzina/działalność Charakterystyka laureata

Nagrody Nobla

Wybitna poetka, której
wiersze przetłumaczono
na 40 języków.

Były przywódca związku

zawodowego „Solidarność”,

broniącego praw robotników.

Wybitny pisarz, autor popu-
larnych powieści historycz-
nych.

Polska uczona, która dzięki

badaniom naukowym

odkryła dwa pierwiastki.

Poeta-emigrant krytykujący

polskie władze komuni

styczne.

Autor powieści dotyczących

życia ludzi z przełomu XIX

i XX wieku.


