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NAUKOWCY 
 

 

Pytania przed czytaniem tekstu: 

 czy interesujesz się astronomią i Kosmosem? 

 czy znasz jakieś gwiazdy, planety, gwiazdozbiory? 

 czy widziałeś/–łaś kiedyś „spadającą gwiazdę‖? Czy wiesz, czym ona 

jest? 

 czy znasz jakichś astronomów?  

 

A. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 (tysiąc czterysta 

siedemdziesiątym trzecim) roku w rodzinie kupca, który handlował miedzią (po 

łacinie słowo kopper znaczy właśnie miedź, być może stąd jego nazwisko). Studia 
rozpoczął wraz z bratem na Akademii Krakowskiej. Prawdopodobnie w czasie 

studiów otrzymał niższe święcenia kapłańskie i został kanonikiem warmińskim. Po 

ukończeniu studiów w 1495 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiątym piątym) roku 

wyjechał do Włoch. Tam rozpoczął studia prawnicze, ale one niezbyt go 

interesowały. Duży natomiast wpływ na jego edukację mieli astronomowie, 

filozofowie i malarze, których dzieła znacząco wpłynęły na myśl kopernikańską. 

W 1497 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiątym siódmym) roku pełnoprawnie 

objął pracę jako kanonik warmiński, co dało mu utrzymanie do końca życia. 

W 1500 (tysiąc pięćsetnym) roku odbył podróż do Rzymu, gdzie wygłosił 

kilka prywatnych wykładów. Tam też w nocy z 5 (piątego) na 6 (szóstego) 

listopada obserwował zaćmienie Księżyca.  

Studiował prawo i nauki medyczne, również filologię grecką. Tłumaczył 

wiersze Teofilakta Symokatty. 

W 1503 (tysiąc pięćset trzecim) roku obronił doktorat z prawa 

kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze. 

Pod koniec 1503 (tysiąc pięćset trzeciego) roku Kopernik powrócił do 

Polski i towarzyszył swojemu wujowi, biskupowi warmińskiemu, we 

wszystkich czynnościach dyplomatycznych. Prawdopodobnie był obecny na 

koronacji Zygmunta I (pierwszego) Starego na Wawelu. 

Pracował w Lidzbarku, Olsztynie i Fromborku. We Fromborku oddał się 

pracy naukowej. Nikt nie podzielał jego zainteresowań astronomicznych, 

dlatego czuł się samotny. Ceniony za to był jako ekonomista i lekarz. 

Należał do Cechu Aptekarzy i Medyków, prowadził badania dotyczące zarazy 

w Olsztynie, gdzie odkrył, że jej przyczyną był źle przechowywany i brudny chleb. 

By ograniczyć zarazę zaproponował smarowanie chleba masłem, na którym 

szybciej było widać zanieczyszczenia – w ten sposób ludzie przestali jeść 

podejrzane jedzenie, a sam Kopernik uznawany jest przez to za twórcę kanapki. 

Kopernik poświęcił się obserwacjom nieba. Swoje teorie zapisał w 

rękopisie, który został wydany w Norymberdze w 1543 (tysiąc pięćset 

czterdziestym trzecim) roku w nakładzie 400–500 (czterystu – pięciuset) 
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egzemplarzy. Dzieło nosiło tytuł „O obrotach sfer niebieskich‖ i zostało 

zadedykowane papieżowi Pawłowi III (trzeciemu). W następnym wieku jego 

dzieło zostało wpisane do Indeksu ksiąg zakazanych; wycofano je z Indeksu 

dopiero w 1822 roku (tysiąc osiemset dwudziestym drugim) roku.  

We Fromborku prowadził obserwacje astronomiczne, obserwował Saturna 

i Marsa, przeprowadził 4 (cztery) obserwacje Słońca. Wówczas odkrył, że 

Ziemia kręci się wokół Słońca. Nie mógł jednak przekonać współczesnych sobie 

ludzi o słuszności tej teorii. Podczas rozmowy na ten temat na jednej z biesiad 

odrzekł towarzyszowi: „Przecież nie ogień kręci się wokół pieczeni, lecz 

pieczeń przy ogniu obracać się musi!‖. 

Mikołaj Kopernik zmarł w 1543 (tysiąc pięćset czterdziestym trzecim) roku 

we Fromborku. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Mikołaj Kopernik urodził się w XIV (czternastym) wieku.   

2. Był doktorem filologii ukraińskiej.   

3. W Rzymie w 1500 (tysiąc pięćsetnym) roku obserwował zaćmienie Słońca.   

4. Praca „O obrotach sfer niebieskich‖ została zadedykowana papieżowi Janowi 

Pawłowi II (drugiemu). 
  

5. We Fromborku Kopernik odkrył, że Ziemia kręci się wokół Słońca.   

6. Mikołaj Kopernik zmarł w Toruniu.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę odnaleźć w tekście miasta związane z uczonym i 

podać ich formy mianownika. 

Przykład: w Toruniu – Toruń 

Ćwiczenie 3. Korzystając ze słowników, proszę stworzyć własny 

słowniczek tematyczny, związany z astronomią. 
 

Ćwiczenie 4. Proszę dopasować wyrażenie do definicji. 

1. planeta  a. ciało niebieskie, świeci własnym światłem 

2. gwiazda  b. droga obiektu wokół innego obiektu 

3. czarna dziura  c. grupa gwiazd, np. Wielka Niedźwiedzica 

4. teoria heliocentryczna  d. okrąża gwiazdę, świeci światłem odbitym 

5. galaktyka  e. odległość, jaką w ciągu roku pokonuje 

światło w próżni 

6. grawitacja  f. główna gwiazda Układu Słonecznego 

7. Gwiazda Polarna  g. energia wydzielana przez obiekt 

8. rok świetlny  h. najdalszy widziany przez obserwatora 

punkt 

9. horyzont  i. ≠ teoria geocentryczna 

10. kometa  j. np. Droga Mleczna 

11. Słońce  k. „spadająca gwiazda‖ 
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12. meteor  l. obiekt, z którego nie może się wydostać 

nawet światło 

13. promieniowanie  ł. organizacja ds. (do spraw) badań Kosmosu 

14. próżnia  m. gwiazda najbliżej północnego bieguna 

niebieskiego 

15. mgławica  n. np. Halleya 

16. NASA  o. pusta przestrzeń 

17. orbita  p. skupisko gazu i pyłu 

18. gwiazdozbiór  r. zasada przyciągania obiektów posiadających 

masę  
 

Ćwiczenie 5. Proszę podpisać obiekty Układu Słonecznego: 

Uran, Wenus, Merkury, Słońce, Jowisz, Pluton, Mars, Ziemia, Saturn 

 
 

B. Pytania przed czytaniem tekstu: 

 czy znasz jakichś naukowców lub odkrywców?  

 czym zasłynęli? 

 czy interesujesz się chemią lub fizyką? 

 

Maria Skłodowska-Curie urodzona w 1867 (tysiąc osiemset sześćdziesiątym 

siódmym) roku w Warszawie to polska uczona, jedyna kobieta, która 

dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Jest 

odkrywczynią dwóch pierwiastków promieniotwórczych: radu i polonu. 

W 1891 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym pierwszym) roku wyjechała 

na studia do Francji i studiowała na Sorbonie, która słynęła z wysokiego 

poziomu nauczania. 

W 1895 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym piątym) roku poznała Piotra 

Curie, za którego wyszła za mąż. Jako zadeklarowana ateistka nie zgodziła się 

na ślub kościelny. W podróż poślubną pojechali na rowerach. 
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Zaczęła pracę w laboratorium męża i rozpoczęła badania nad 

promieniotwórczością. Pierwszą Nagrodę Nobla otrzymała wraz z mężem w 

dziedzinie fizyki, drugą już sama w dziedzinie chemii za pracę nad 

chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu. Rad od razu zrobił 

furorę i wykorzystywano go jako lek na wszystko: łysienie, problemy z 

męskością czy cerą. Sprzedawano lecznicze toniki, piwo, czekoladki i pomadki, 

w których składzie był rad. Dodawano go do ubrań, by świeciły w ciemności. 

Później okazało się, że rad w dużym stężeniu jest bardzo niebezpieczny. Znalazł 

swoje zastosowanie w tzw. (tak zwanej) curieterapii, dziś zwanej radioterapią, 

czyli w metodzie leczenia chorób nowotworowych za pomocą promieniowania 

jonizującego.  

W 1916 (tysiąc dziewięćset szesnastym) roku jako jedna z pierwszych 

kobiet zrobiła prawo jazdy i tę umiejętność wykorzystywała jeżdżąc po polach 

walki i organizując mobilne punkty prześwietleń rentgenowskich w szpitalach 

polowych. Zainstalowano w nich aparaty do prześwietleń, które pozwalały 

odnaleźć odłamki w ciałach rannych żołnierzy. Dzięki temu wraz z córką 

uratowały życie wielu rannym żołnierzom. Z tego jednak powodu, iż 

prześwietlenie trwało około pół godziny, a kobiety zrobiły ich setki, obie 

otrzymały potężną dawkę promieniowania. Zdaniem współczesnych specjalistów, 

ta właśnie praca doprowadziła do jej choroby popromiennej. Sama Maria 

nazywała rad swoim dzieckiem i przed snem podziwiała fiolkę z substancją o 

błękitnym blasku. 

Kilka lat po nagłej śmierci męża Maria związała się uczuciowo z jego kolegą 

Paulem Langevinem, mężczyzną żonatym, który jednak nie chciał opuścić żony. 

Na Skłodowską zaczęły sypać się gromy, gdy ta wiadomość dostała się do prasy. 

Eistein pisał do niej w liście, że „to hołota, niech pani nie czyta tych bzdur o sobie‖. 

Langevin próbował bronić honoru Skłodowskiej w czasie pojedynków.  

W czasie nasilającej się nagonki uczona dostała wiadomość o przyznaniu 

jej drugiej Nagrody Nobla. Znajomi odradzali jej wyjazd do Sztokholmu, lecz 

Skłodowska nie uległa i pojechała osobiście odebrać wyróżnienie. 

Langevin ustąpił, pogodził się z żoną, a Maria do śmierci nie związała się z 

żadnym mężczyzną. 

W Paryżu była inicjatorką założenia prywatnego Instytutu Radowego, 

który był wylęgarnią naukowców. Z tego Instytutu wyszło jeszcze czworo 

noblistów, w tym jej córka Irene. 

Zmarła w 1934 (tysiąc dziewięćset trzydziestym czwartym) roku w 

sanatorium we Francji, gdzie leczyła złośliwą anemię, gruźlicę i chorobę 

popromienną, być może również białaczkę. Szczątki obojga małżonków zostały 

przeniesione do paryskiego Panteonu. 

Maria Skłodowska-Curie została uhonorowana Orderem Narodowym Legii 

Honorowej, została odznaczona również doktorami honorowymi. Była pierwszą 

kobietą-profesorem na Sorbonie. Na Księżycu i na Marsie są kratery noszące jej 
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imię. Albert Einstein mówił o niej, że mimo ogromnej wiedzy i osiągnięć była 

jedynym człowiekiem niezepsutym przez sławę. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Uczona otrzymała 3 (trzy) nagrody Nobla.   

2. Studiowała fizykę i chemię na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych.   

3. Ze swoim mężem Piotrem Curie w podróż poślubną wybrali się na narty.   

4. Polon i rad to pierwiastki promieniotwórcze.   

5. Na Księżycu jest krater noszący imię Skłodowskiej-Curie.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę połączyć noblistów z dziedziną, w której zostali 

nagrodzeni.  

1. Maria Skłodowska-Curie, Konstantin Nowosiołow, Nikołaj Basow 

2. Henryk Sienkiewicz, Boris Pasternak, Wisława Szymborska, Michaił 

Szołochow 

3. Lech Wałęsa, Unia Europejska, Barack Obama, Michaił Gorbaczow 

4. Maria Skłodowska-Curie, Nikołaj Siemionow, Wilhelm Ostwald 

5. Leonid Hurwicz, Lloyd Shapley, Elinor Ostrom 

6. Andrew Schally, Ilja Miecznikow, Jack Szostak, Eric Kandel 

a. pokojowa      b. fizyka   c. chemia   

d. fizjologia lub medycyna   e. literatura  f. Ekonomia 
 

Ćwiczenie 3. Proszę ułożyć chronologicznie wydarzenia z życia Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

1. Zaczęła badania nad promieniotwórczością. 
2. Związała się z Paulem Langevinem. 
3. Otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. 

4. Rozpoczęła studia na Sorbonie. 
5. Zrobiła prawo jazdy. 
6. Wyjechała do Francji. 

7. Poznała Piotra Curie. 
8. Otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 w którym wieku żył Kopernik? 

 czym zasłynął Kopernik? 

 jakie pierwiastki odkryła Maria Skłodowska-Curie? 

 w jakich dziedzinach Skłodowska dostała Nobla? 


