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Witajcie, jak wspominałam w piątek, najbliższe spotkania będą poświęcone słynnym 

uczonym. 

Temat: Poznajemy postawy Marii Skłodowskiej - Curie i jej męża w świetle 

tekstu "W szopie przy ulicy Lhomond" 

            Życie państwa Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki. 

 Zanotujcie. W podanych zdaniach podkreśl: 

a) falistą linią dopełnienia (określenia czasowników odpowiadające na pytania 

przypadków zależnych); 

Maria rozmawiała z mężem o swoich doświadczeniach. 

Bohaterowie nie dbali o rozgłos oraz sławę. 

b) przerywaną linią okoliczniki (wskazują na okoliczności czynności i stanów) i określ ich 

rodzaj: 

Naukowcy   cierpliwie  pracowali  w szopie. 

Mimo trudności   uparcie  dążyli   do celu. 

Nie  bywali  nigdzie. 

                  okol. miejsca 

Teraz otwórzcie podręczniki na str. 267.-271. i uważnie przeczytajcie tekst pt."W szopie 

przy ulicy Lhomond" 

wraz z objaśnieniami z boku ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

- informacje biograficzne o głównych bohaterach utworu, 

- stosunek państwa Curie do pieniędzy i orderów, 

- pozytywne oraz negatywne skutki pracy naukowca.  

Zapiszcie w zeszytach (kto nie drukuje, proszę, by pamiętał o poprawności). 

- " W 1898 roku małżonkowie Curie w krótkich komunikatach obwieścili światu odkrycie 

dwóch 

     nowych pierwiastków. Jeden z nich Maria nazwała polonem ku czci swojej ojczyzny, a 

drugi - radem ...  ." 

- " ... w 1902 roku, po czterech latach żmudnej i nadludzkiej pracy, Maria otrzymała 

pierwszy decygram soli radu." 

- " ... w 1903 roku małżonkowie Curie (...) otrzymali Nagrodę Nobla." 

- " ... dzięki tej światowej już sławie Piotr został wreszcie mianowany profesorem fizyki na 

Sorbonie. 

    Otrzymał też laboratorium. Jego kierownikiem została Maria, która właśnie w 1903 

roku uzyskała 

    tytuł doktora." 

                                                     Skutki pracy naukowca: 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------                 

                           pozytywne:                                                                negatywne: 

    - pieniądze, nagrody (Piotr Curie odmówił                        - brak czasu dla rodziny, 

      przyjęcia Orderu Legii Honorowej - pracował                 - przemęczenie, 

      z żoną dla dobra ludzkości; rad - oręże                           -  

      do walki z rakiem),                                                           - 

    - 



    - 

 

(Proszę uzupełnić na podstawie tekstu i własnych refleksji, można dopisać więcej.) 

Podsumowaniem pracy będą Wasze pisemne rozważania na temat: Czy zgadzasz się za 

stwierdzeniem Marii 

Skłodowskiej - Curie, że "...niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć?" 

TAK/NIE* zgadzam się z tą opinią, gdyż: 

- 

- 

- 

*niepotrzebne przekreśl 

   Życzę miłej pracy i apeluję: systematycznie utrwalajcie wiedzę o głównych i 

drugorzędnych częściach 

zdania pojedynczego. W następnym tygodniu, we wtorek (19.05.) napiszemy 

sprawdzian, 

o przysłanie którego poproszę wszystkich w tym samym dniu. Pamiętajcie o tym. 

Pozdrawiam wszystkich. 

                                                                                                                                   p. Polak 


