Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
1. I bparagraf 2 aimsigh an focal atá ar comhchiall le damáiste.
2. Cad é an focal i bparagraf 3 atá contrártha le falsa?
3. Tá an aidiacht furasta i bparagraf 2. Roghnaigh an leagan ceart
de san abairt seo thíos:
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An Fiosraitheoir

Ní raibh sé furasta ag Marie ar dtús an spéis a bhí aici san eolaíocht a
fhorbairt ach d’éirigh sé níos ________ sa Fhrainc.
(a) fusa

(b) furasta

(c) fhurasta

4. Cad é mar a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

Fuair sí bás ar an 4ú Iúil 1934, mar gheall ar an teagmháil a bhí aici
ar feadh na mblianta leis an raidiam.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is seanfhocal í

5. Fiosraigh an frása a thug a bás i bparagraf 3. Cuir in abairt de
do chuid féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

is í marie curie an bhean a rinne an méid is mó ar son na heolaíochta i
mbliana arsa an láithreoir agus é ag bronnadh dhuais nobel uirthi

1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad é eile ba mhaith leat a fháil amach faoi Marie Curie?
3. Cad é a spreag Marie le dul a chónaí sa Fhrainc, do bharúil?
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4. Cad chuige a bhfuil meas ag a lán daoine sa lá atá inniu ann ar
an charthanacht Marie Curie, do bharúil?
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Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

Marie Curie

Marie Curie
Is dócha gur chuala cuid mhór againn an t-ainm
Marie Curie roimhe. Tá carthanacht ann a
bhfuil an t-ainm sin uirthi a chuidíonn le daoine
atá fíorthinn agus lena dteaghlaigh. Ach an
bhfuil a fhios againn cérbh í Marie Curie féin?
Rugadh Maria Sklodowska i Vársá,
príomhchathair na Polainne, sa bhliain 1867.
Ba mhúinteoirí iad a tuismitheoirí. Fuair a
máthair bás nuair a bhí sí deich mbliana d’aois
mar gheall ar an eitinn, galar a dhéanann
dochar do na scamhóga agus a bhí iontach
coitianta ag an am. Cúpla bliain ina dhiaidh
sin, chaill sí a deirfiúr Sofia le tífeas, galar
an-chontúirteach ar fad. Cé go raibh saol
measartha deacair ag Maria mar sin agus í óg,
thaitin saol na scoile go mór léi. Bhí
an-dúil aici san fhoghlaim agus go háirithe san
eolaíocht. Ba léir go raibh sí iontach cliste, ach
ní raibh sé furasta aici an spéis a bhí aici san
eolaíocht agus sa staidéar a fhorbairt, nó ní
raibh mórán airgid ag an teaghlach. Fuair sí
deis dul go Páras, áfach, sa bhliain 1891, áit a
raibh a deirfiúr Bronya cheana féin. Chláraigh
sí ar Ollscoil Sorbonne sa chathair faoin leagan
Fraincise dá hainm, is é sin Marie.
Bhí saol deacair go leor ag Marie ar dtús i
bPáras. Ní raibh mórán airgid aici agus ní
raibh sí líofa sa Fhraincis, ach d’oibrigh sí
go dícheallach agus d’éirigh go geal léi sa
staidéar. Le linn a cuid ama ansin bhuail
sí le fear darbh ainm Pierre Curie a bhí ina
fhisiceoir. Thit siad i ngrá le chéile agus phós
siad in 1895. Bhí spéis ar leith ag an bheirt
acu ar ndóigh san eolaíocht agus sa leigheas.
Chaith siad blianta le chéile ag déanamh
staidéir ar an radaíocht agus ar raidiam.
Fuair siad amach go raibh an dá rud sin

iontach tábhachtach sa leigheas ach iontach
contúirteach fosta. Mar thoradh ar a gcuid
oibre, bronnadh Duais Nobel san Fhisic orthu
sa bhliain 1903. Bhí siad iontach bródúil as an
ghradam a fháil, ar ndóigh, agus ba í Marie
an chéad bhean riamh a bhain an gradam
tábhachtach sin. Ar an drochuair, fuair Pierre
bás i dtimpiste bhóthair in 1906, agus bhí
Marie croíbhriste. Mar sin féin, lean sí ar
aghaidh leis an obair agus, mar thoradh air
sin, bronnadh Duais Nobel sa Cheimic uirthi in
1911. Ba í an chéad duine í a bhain dhá Dhuais
Nobel. Chaith sí a saol ina dhiaidh sin ag obair
ar an eolaíocht agus ar an leigheas. Fuair sí bás
ar 4ú Iúil 1934, mar gheall ar an teagmháil a
bhí aici ar feadh na mblianta leis an raidiam sin,
ceimiceán millteanach contúirteach ar fad agus
a thug a bás sa deireadh.
Bean dhíograiseach iontach a bhí i Marie Curie
agus ba cheannródaí í i saol na heolaíochta
gan amhras. Ach is é an fáth a bhfuil a
hainm i mbéal an phobail go fóill, is dócha,
ná gur ainmníodh carthanacht in ómós di. Is
carthanacht é sin a dhéanann obair iontach
ar son daoine tinne, go háirithe ar son daoine
atá ag fáil bháis le hailse. Tá meas mór ar an
charthanacht ar fud an domhain agus cuidíonn
siad leis na mílte duine gach bliain.

Ceisteanna
1. Cad é a dhéanann an charthanacht
Marie Curie do dhaoine?
(a) Cuidíonn siad le daoine atá 			
millteanach tinn
(b) Íocann siad as daoine dul chun na 		
Fraince
(c) Bronnann siad Duais Nobel

6. Cad é mar atá a fhios againn gur lean
sí leis an obair s’aici go dícheallach?
(a) Fuair sí a lán airgid as an obair 		
mhór a rinne sí
(b) Bhain sí dhá Dhuais Nobel
(c) Bhí a hainm i mbéal an phobail

2. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos ar
shaol Marie agus í óg?
(a) Saibhir agus sona
(b) Beo bocht
(c) Deacair agus brónach
3. Cad é a thug chun na Fraince í?
(a) Chuaigh sí ar laethanta saoire
(b) Chuaigh sí le staidéar a dhéanamh ar
ollscoil
(c) Chuaigh sí le fear céile a fháil
4. Cad chuige ar éirigh sí féin agus Pierre
Curie mór le chéile sa chéad dul síos?
(a) Bhí suim ar leith acu sna daoine 		
bochta
(b) D’oibrigh siad go maith le chéile san
eolaíocht
(c) Ba é Pierre an léachtóir s’aici ar an 		
ollscoil
5. Cad é mar a tháinig deireadh leis an
tsaol a bhí aici le Pierre?
(a) Thit siad amach le chéile
(b) Chuaigh Marie ar ais a chónaí sa 		
Pholainn
(c) Fuair Pierre bás go tobann

7. Cad é ba chúis lena bás sa deireadh, do
bharúil?
(a) D’oibrigh sí barraíocht
(b) Fuair sí bás i dtimpiste bhóthair
(c) Bhí sí ag obair le hábhar 			
dainséarach ar feadh blianta fada
8. I bparagraf 3 tá an frása go dícheallach
in úsáid mar:
(a) aidiacht.
(b) cónasc.
(c) dobhriathar.
9. Cad é atá sa téacs seo?
(a) Scéal faoi shaol duine
(b) Treoracha
(c) Tuairisc atá ann

