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E    luna august, anul 1897, iar natura se bucură 
de soare. Marie pedalează hotărâtă. Dacă 

vrea cu adevărat, o să reușească să-l depă șească 
pe soțul ei. Încă puțin efort …

— Am câștigat! strigă ea. 

Au trecut doi ani de când Maria Skłodowska s-a 
căsătorit cu fizicianul francez Pierre Curie. Fiind 
muncitoare și hotărâtă, Marie a terminat printre 
primii facultatea de științe. Și-a luat licența în 
fizică, apoi și licența în matematică și a trecut 
examenul de profesoară.

Pierre o prinde din urmă și începe să râdă:

— Categoric, doamnă Curie, sunteți tot atât de 
îndrăzneață pe cât sunteți de încăpățânată! 
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Marie Curie 
în câteva date

Maria SkłodowSka Se 
naște pe 7 noieMbrie, 
la VarșoVia. părinții 
ei Sunt profeSori, iar 
Maria eSte al cincilea 
copil al faMiliei.

Marie Se căSătorește cu 
pierre curie, un SaVant 
care eSte deja recunoScut 
și care predă la școala 
de fizică și chiMie 
induStrială din pariS.

pierre și Marie curie 
deScoperă poloniul și 
radiul.

Maria Se Mută la 
pariS, unde Studiază 

la Sorbona, Muncind 
foarte Mult.

Se naște irène, priMul 
lor copil, care Va 
deVeni și ea oM de 

știință. Marie începe 
doctoratul deSpre 

razele uranice.

Marie își SuSține teza 
și deVine priMa feMeie 

doctor în științe. 
pe 10 deceMbrie, 

Soții curie și henri 
becquerel priMeSc 

preMiul nobel.
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pierre Moare, loVit de 
un caMion traS de cai. 
Marie preia poStul lui 
de la Sorbona. eSte 
priMa feMeie profeSor 
uniVerSitar din franța.

Marie priMește 
preMiul nobel 
pentru chiMie.

Marie călătorește în Statele 
unite, pentru a priMi un 
graM de radiu pur.

Marie creează 
un SiSteM de 

radiologie Mobilă 
pentru răniți.

Se naște èVe,  
al doilea copil  
al Soților curie

Marie Moare pe 4 iulie, 
la 66 de ani, din cauza 

unei leuceMii cauzate de 
expunerea îndelungată la 

razele radioactiVe.
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