
Ścieżkami życia Marii Skłodowskiej-Curie 

- Konkurs urządzany jest w ramach obchodów 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej (7 listopada 
2017 roku) organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

- Ze względu na poziom wymaganej wiedzy konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

- Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

Etap I 

Informacje ogólne dotyczące spraw organizacyjnych 

- Konkurs pisemny. Wymagana od uczestników rozprawka lub esej. Tekst napisany w niemodyfikowalnym 
pliku pdf nie powinien przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka 12, Times New Roman, interlinie 
1,5. 

- Organizatorzy przygotowali dla uczestników spis zalecanych lektur pomocnych przy pisaniu pracy. 
Rozszerzony wykaz literatury znajduje się także na stronie www.umcs.pl w materiałach poświęconych 150. 
Rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej – w zakładce Publikacje. 

- Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 31 marca 2017 r. 

- Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac – 31 maja 2017 r. Prace należy przesłać na adres: 
konkurs.150@o2.pl  

- Etap zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2017 roku. 

 

Informacje szczegółowe dotyczące kwestii merytorycznych 

Myśl przewodnia konkursu: W kręgu Marii Curie-Skłodowskiej. Epoka, miejsca i ludzie. 

W ramach tematu przewodniego proponowane są uczestnikom następujące bloki tematyczne:  

- Maria Curie-Skłodowska jako kobieta, uczona i matka. 

- Nie tylko Maria i Bronia. Genealogiczne peregrynacje z rodziną Skłodowskich.  

- W kręgu Skłodowskich. Miejsce rodziny w kulturze i nauce XIX i XX wieku. 

- Warszawa młodych lat Marii Skłodowskiej. 

- Paryż Państwa Curie. 

- Wiek pary i elektryczności. Najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX i początku XX wieku. 

 - Polon i Rad. Od wielkich odkryć ku współczesności. O znaczeniu badań Piotra i Marii Curie dla rozwoju 
fizyki i chemii. 
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Etap II 

Informacje ogólne dotyczące spraw organizacyjnych 

- Autorzy najwyżej ocenionych prac pisemnych zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu o 
charakterze spotkania finałowego. 

- Zostanie on przeprowadzony na przełomie września i października w Instytucie Historii UMCS. Informacje 
o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu uczestnicy otrzymają do końca czerwca 2017 r. 

- do 15 września należy zgłosić skład drużyny (o której mowa poniżej) o ile będzie ona brała udział w części 
finałowej 

- Etap finałowy będzie miał charakter ustny.    

W części pierwszej finaliści będą proszeni o przedstawienie krótkiej wypowiedzi, prezentacji, mini 
wykładu. Czas: 5 min.  

W części drugie odbędzie się quiz wiedzy o Marii Curie-Skłodowskiej. 

- Do przygotowania prezentacji lub udziału w quizie szkoły mogą zgłaszać drużyny trzyosobowe pod 
warunkiem uczestnictwa w każdym z zespołów przynajmniej jednej osoby zakwalifikowanej przez jury do 
etapu finałowego konkursu. Pozostałych zawodników (jednego lub dwóch) zainteresowani będą więc 
dobierali na zasadach dowolności.  

 

Informacje szczegółowe dotyczące kwestii merytorycznych 

Temat, czy myśl przewodnia etapu finałowego: Drogami życia i ścieżkami pamięci. 

W ramach tematu przewodniego proponowane są uczestnikom następujące bloki tematyczne 
dotyczące prezentacji, mini wykładu, wypowiedzi 

- Śladami Marii Curie-Skłodowskiej. Polskie, francuskie i inne miejsca związane z życiem i działalnością 
naukową noblistki. 

- Miejsca pamięci – szkoły, ulice, pomniki, filmy lub instytucje związane z kultywowaniem pamięci o Marii 
Curie-Skłodowskiej. 

Quiz będzie opierał się na wiedzy ogólnej dotyczącej życia i działalności Marii Skłodowskiej-Curie 

 

Ścieżka równoległa 

Niezależnie od omówionego wyżej konkursu organizatorzy proponują szkołom udział w równoległym i 
osobno ocenianym konkursie plastycznym. Zachęcamy uczestników (pojedynczych uczniów lub zespoły) 
do przygotowania pracy plastycznej (np. obrazu, rysunku bądź komiksu dotyczącego życia i działalności 
Curie-Skłodowskiej lub logotypu czy projektu plakatu związanego ze 150-leciem urodzin bohaterki) 
wykonanej dowolną techniką z wykorzystaniem np. grafiki komputerowej. Wręczenie nagród proponuje 
się w koherencji z zakończeniem ww. konkursu pisemnego i ustnego. Prace plastyczne należy nadsyłać do 
15 września 2017 r. na adres mailowy konkurs.150@o2.pl lub korespondencyjny: Instytut Historii UMCS, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p.308. decyduje data stempla pocztowego  
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*** 

W przypadku pytań lub niejasności organizatorzy konkursów proszą o kontakt na następujące 
adresy mailowe: 

Małgorzata Nossowska: mnoss@tlen.pl 

Andrzej Przegaliński: andrzejprzegalinski@o2.pl  
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