
„„W czasach, gdy żyła W czasach, gdy żyła 
Maria Skłodowska  - Maria Skłodowska  - 

Curie…" Curie…" 



 18671867
 

 7 listopada w Warszawie      w 
rodzinie Bronisławy               i 
Władysława Skłodowskich 
przychodzi na świat 
najmłodsza córka- Marysia

*Lew Tołstoj pisze ,,Wojnę i pokój''
*Rosja sprzedaje Alaskę 
Stanom Zjednoczonym
*Alfred Nobel wynajduje dynamit



 1875- 18941875- 1894
•

•

Kariera naukowa Marii 
Skłodowskiej - od pensji 
poprzez Uniwersytet Latający 
do studiów na Sorbonie 
(wydział fizyki  i matematyki)



 1875-18941875-1894*Graham Bell konstruuje telefon
*Thomas Edison patentuje               
  i konstruuje fonograf 
*Rodzą się: Albert Einstein, 
Charlie Chaplin i Agata Christie



 

1875-18941875-1894*Henryk Sienkiewicz publikuje 
,,Ogniem i mieczem'',
*ukazuje się pierwsza powieść                
z Sherlockiem Holmesem w roli 
głównej oraz ,,Księga dżungli''
*Karl Benz konstruuje pierwszy 
samochód z silnikiem spalinowym
*Aptekarz Pemberton wymyśla coca-
colę - syrop na ukojenie nerwów
•



 18951895Maria Skłodowska bierze ślub  
z Piotrem Curie - początek 
wspólnej pracy nad 
promieniotwórczością 
•

*Bracia Lumiere składają 
patent na kinematograf
*Wilhelm Fein wymyśla 
wiertarkę



 18981898
Okrycie polonu i radu oraz definicja 
pojęcia „radioaktywność" 

Feliks Hoffmann wymyśla   
recepturę aspiryny



 1903 1903 
 

Doktorat oraz nagroda Nobla w  
dziedzinie fizyki dla Marii, Piotra i 
Henry'ego Becquerela

    Henryk Sienkiewicz dostaje   
nagrodę Nobla za ,,Quo Vadis''
•



 19111911
                 Titanic tonieNagroda Nobla z chemii

•



 1914-1918 1914-1918 
Praca w Instytucie Radu w Paryżu,          
  w czasie I wojny światowej - 
organizatorka wojskowej służby 
rentgenowskiej w szpitalach 
frontowych 

•

•

•

•

•

Albert Einstein ogłasza ogólną 
teorię względności
•



1921-19321921-1932   

Podróże do Stanów 
Zjednoczonych po gram radu 

do badań oraz otwarcie 
Instytutu Radowego w 

Warszawie



1921-19321921-1932
*Zostaje odkryty hormon 
insuliny
*Alexander Fleming odkrywa 
pierwszy antybiotyk-penicylinę
*Pierwszy lot sterowcem
*Władysław Reymont 
otrzymuje nagrodę Nobla za 
powieść ,,Chłopi''
•

•



 1934 1934 
  4 lipca Maria Skłodowska-
Curie umiera na białaczkę 

 Adolf Hitler zostaje kanclerzem     
i prezydentem Rzeszy



„Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, 
w to, że się jest do czegoś zdolnym 
i że do tego czegoś dojść potrzeba”

                        Maria Skłodowska - Curie

Dziękujemy za uwagę!
Olga Bury i Natalia Nowicka 

klasa 1B
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