
Historia klasa 4.  

Temat: 1.Polska laureatka Nagrody Nobla.                                                                                           

  2.Odzyskanie niepodległości.                                                                                                    

  3. Polskie osiągnięcia. 

 

 

 

Linia chronologiczna 

 
 

 

 

Źródło 1. Fotografia. Mural poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie 

 

 
 

[źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Marie_Sklodowska-

Curie_2011.jpg]  

 

 



 

Źródło 2. Fotografia. Warszawa, ul. Freta 16. Rodzinny dom Marii 

Skłodowskiej-Curie. Obecnie muzeum polskiej noblistki 

 
[źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maria_Sklodowska-Curie_birthplace_mural.jpg]  

 

 

Postać i dokonania Noblistki w przyjazny i dowcipny sposób przybliża film pt. Byli sobie 

odkrywcy. Zachęcam do obejrzenia odcinka o Marii Skłodowskiej-Curie: 

[http://www.youtube.com/watch?v=nQHVH5WQSAw]. 

 

 

 

 

Źródło 3. Fotografia. Ojciec Władysław Skłodowski oraz córki. Od lewej: 

Maria, Bronisława, Helena. 1890 r. 



 

 

Źródło 4. Dom rodzinny Marii Skłodowskiej [fragment] 

[…] W domu Skłodowskich panował kult wiedzy, nauki i pracy. Najważniejsze są nauki 

ścisłe, ale czytało się również dzieła literackie (w paru językach), a także publicystykę 

społeczną. Ojciec, jak pisze Maria, „ w wieczory sobotnie miał zwyczaj mówić nam z pamięci 

albo też odczytywać arcydzieła poezji i prozy polskiej. Sam nawet pisywał wiersze i 

tłumaczył je dobrze z kilku języków. Te wieczory sprawiały nam wielką przyjemność i 

pobudzały nasze uczucia patriotyczne […].  

 

 

Źródło 5. Rysunek. Maria i Piotr Curie eksperymentują z radem. 1903r. 

 
 



 

Źródło 6. Maria Skłodowska-Curie zmienia naukę [fragment] 

 

[…] Maria Skłodowska-Curie żyła w czasach wielkich przemian, które zmieniły oblicze 

świata. Sama przyczyniła się do nich w znaczącym stopniu […]. Druga połowa XIX wieku to 

czas, kiedy kobietom trudno było zdobyć wyższe wykształcenie. Młoda Skłodowska 

zaryzykowała […]. W 1898 roku małżeństwo Curie odkrywają dwa nowe pierwiastki 

promieniotwórcze – rad i polon [nazwany tak, na cześć ojczyzny Marii] […]. Doświadczenia 

Marii i Piotra Curie nie tylko pozwoliły odkryć nowe pierwiastki, udowodniły lecznicze 

działanie promieniowania w przypadku nowotworów […].  

 

 

[w:] Mówią Wieki, nr 06/11 (617), s.46-47.  

 

 

Źródło 7. Fotografia. Dyplom potwierdzający otrzymanie Nagrody Nobla w 

dziedzinie fizyki w 1903 r. 

 

 
 

[źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1903.jpg]  

 

 

 

Źródło 8. Fotografia. Uczona w swoim laboratorium. 



 
 

[źródło: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madame_curie_3334194920_e4014f35a4_o.jpg]  

 

Źródło 9. Fotografia. Dyplom otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 

1911 r. 

 



 

 

Źródło 10. Maria Skłodowska-Curie na froncie I wojny światowej, 1915 r. 

 

 
 

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

1. Odpowiedz, w którym mieście powstał widoczny na zdjęciu mural? Jak sądzisz, z jakiej 

okazji powstał?  

2. Czy Maria Skłodowska-Curie byłaby zadowolona z takiej reklamy swoich dokonań?  

3. Jak sądzisz, kto jest adresatem treści tego muralu?  

 

 

Na podstawie źródła 2.  

 

Odgadnij nazwy pierwiastków odkrytych przez Marię Skłodowską-Curie.  

 

 

Na podstawie źródła 3.  
 

Na fotografii wskaż Marię Skłodowską. Co możesz powiedzieć o ubiorach sfotografowanych 

osób? Do jakiej warstwy społecznej należeli?  

 

 

Na podstawie źródła 4.  
 

Komu Maria zawdzięczała umiłowanie do nauki i patriotyczne wychowanie?  

 

 



Na podstawie źródeł 5.-7.  

 

1. Jak sądzisz, dlaczego otrzymanie Nagród Noblowskich przez Marię Skłodowską-Curie 

wywołało sensację w świecie naukowym?  

2. Uzasadnij, że kobietom w XIX wieku, niezwykle trudno było zdobyć wyższe 

wykształcenie i miały niewielkie szanse na karierę naukową.  

3. W jakiej dziedzinie nauki znalazł zastosowanie rad?  

4. Jakie znaczenie miała dla Polaków wiadomość o dwukrotnej Nagrodzie Nobla dla Marii 

Skłodowskiej-Curie?  

 

 

Na podstawie źródła 10.  
 

Oceń postawę kobiety, polskiej noblistki, która nie wahała się podczas działań wojennych, 

osobiście badać rannych żołnierzy i organizować polowe stacje radiologiczne.  

 

 

 

"Lekcja historii" 

 

Pod koniec XVIII wieku Polska była osłabiona, nie posiadała silnej armii i sprawnego rządu. 

Sąsiednie kraje: Rosja, Prusy i Austria wykorzystały tę sytuację i zabierały polskie ziemie, 

przyłączając je do swoich państw. Był to czas rozbiorów. Rosja, Prusy i Austria dzieliły nasze 

ziemie trzykrotnie. Po trzecim rozbiorze Polska jako kraj zniknęła z mapy Europy na 123 lata.  

Polacy wielokrotnie buntowali się przeciw zaborcom i walczyli o odzyskanie niepodległości. 

Jedno z pierwszych powstań zbrojnych wybuchło tuż po drugim rozbiorze Polski, 

zorganizował je Tadeusz Kościuszko. Niestety, Polacy je przegrali, ponieważ byli słabiej 

uzbrojeni niż wojska rosyjskie. Żołnierze musieli uciekać z kraju, najczęściej do Francji, bo 

groziła im niewola i wywózka w głąb Rosji. Tadeusz Kościuszko po kilkuletniej niewoli w 

Rosji wyemigrował do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych i nigdy już nie powrócił 

do Polski.  

Kiedy Polska była w niewoli, polscy żołnierze walczyli w innych krajach za wolność naszą i 

innych narodów. We Włoszech generał Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie. 

Tam powstał „Mazurek Dąbrowskiego” – patriotyczna pieśń śpiewana przez legionistów.  

„Jeszcze Polska nie zginęła,  

kiedy my żyjemy,  

co nam obca moc wydarła  

szablą odbijemy.  

Marsz, marsz Dąbrowski  

do Polski z ziemi włoskiej,  

za twoim przewodem  

złączem się z narodem”  

– to słowa, które napisał współtwórca Legionów, Józef Wybicki, dla dodania otuchy 

żołnierzom, aby wzmocnić wiarę i nadzieję Polaków na szybkie odzyskanie niepodległości. 

Śpiewali ją legioniści, wierząc, że zwyciężą i wrócą kiedyś do ojczyzny. Ta piękna 

patriotyczna pieśń od 1926 roku uznawana jest za polski hymn państwowy.  

Mimo że państwa polskiego nie było na mapie Europy przez 123 lata, Polacy nigdy nie 

zapomnieli ojczystego języka, zwyczajów i swej historii. Uczyli dzieci języka polskiego, 



opowiadali im o tym, jak wyglądało życie w dawnej, wolnej Polsce, dbali o to, by nie 

zapomniały one, że są Polakami.  

Dopiero na początku XX wieku, kiedy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa i 

zaborcy musieli walczyć między sobą, dla Polaków zaistniała szansa na odzyskanie 

niepodległości. Starał się o to, między innymi, nasz wielki patriota, dyplomata i sławny 

pianista, Ignacy Paderewski, który koncertując po świecie, rozsławiał Polskę.  

Natomiast w Krakowie, Józef Piłsudski, przywódca wojskowy i polityk, organizował wojsko 

polskie, szkolił żołnierzy i potajemnie przygotowywał powstanie. Niemcy najpierw usiłowali 

nakłonić Piłsudskiego do współpracy, a gdy jej odmówił, uwięzili go. Dopiero po klęsce 

Niemiec, 10 listopada 1918 r., Józef Piłsudski wrócił do Warszawy. Następnego dnia, 11 

listopada, politycy, którzy zabiegali o niepodległą ojczyznę, przekazali mu władzę wojskową. 

Wtedy oddziały wojskowe pod jego dowództwem rozbroiły wojska niemieckie w Warszawie. 

Polska nareszcie była wolna!  

Naród polski bardzo cenił Józefa Piłsudskiego, więc wkrótce został on naczelnikiem państwa, 

a potem Marszałkiem.  

Wkrótce dzięki staraniom Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i kilku innych 

polityków świat uznał Rzeczpospolitą Polską za samodzielne państwo.  

Po śmierci Marszałek Józef Piłsudski jako zasłużony bohater pochowany został w Krakowie 

na Wawelu, a dzień 11 listopada dla wszystkich Polaków jest Narodowym Świętem 

Niepodległości.  

 

Magda Szpyrko-Ankiewicz  

 

Ćwiczenie 1.  

Na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedz na pytania:  

 

Ile lat Polska była pod zaborami? 

Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 

Kto był pierwszym przywódcą po odzyskaniu niepodległości 

Gdzie powstały słowa polskiego hymnu? 

 


