
Język polski 

Alfred Nobel i polscy nobliści 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach przedstawię Ci życiorys Alfreda Nobla oraz wymienię Ci 

polskich noblistów. Zapraszam. 

 

Kim był Alfred Nobel? 

Alfred Nobel urodził się 21 października 1833 roku.Był synem szwedzkiego 

przedsiębiorcy. Z zawodu był chemikiem i wynalazcą. Ojciec wysłał syna na 

studia za granicę. W wieku 17 lat płynnie mówił po rosyjsku, angielsku, 

niemiecku i francusku. Młody Alfred studiował w Niemczech, Francji, USA i 

Szwecji. Podczas swojej kariery naukowej poznał wynalazcę nitrogliceryny. Ten 

wynalazek go zainspirował. Alfred Nobel wykonywał eksperymenty, czasem 

bardzo niebezpieczne. Niestety w jednym z takich doświadczeń zginął jego brat, 

Emil. To nie zniechęciło go przed dalszym eksperymentowaniem. Rok później 

rozpoczął produkcję nitrogliceryny, a potem dynamitu, który miał służyć do 

wysadzania skał przy budowie dróg i kopalni. Opatentował dynamit w 1867 

roku.  Z czasem Alfred Nobel wybudował 90 fabryk. Alfred Nobel stał się 

prawdziwym bogaczem. W swoim testamencie, na koniec życia, zapisał swoje 

pieniądze, na nagrody w dziedzinach z: fizyki, chemii, literatury, medycyny i 

działalności na rzecz pokoju na świecie. Pieniędzmi dysponowała Szwedzka 

Akademia Nauk. Alfred Nobel zmarł 10 grudnia 1896 roku. 

 

Od 1900 roku mamy Nagrodę Nobla. Jest ona przyznawana przez Króla Szwecji. 

 

Teraz wymienię Ci polskich noblistów: 

 Henryk Sienkiewicz 

 Maria Curie-Skłodowska 



 Władysław Reymont 

 Czesław Miłosz 

 Lech Wałęsa 

 Józef Rotblat 

 Olga Tokarczuk 

 

Czas na zadania. 

Zadanie 1 

Proszę odpowiedz na pytania do tekstu o Alfredzie Noblu: 

a) Kim był Alfred Nobel? 

b) Ile fabryk zbudował Nobel? 

c) Co wynalazł Nobel? 

d) W jakich miastach studiował naukowiec? 

e) Od którego roku istnieje Nagroda Nobla? 

 

Zadanie 2 

Proszę dopasuj zawód do imienia i nazwiska polskiego noblisty: 

Czesław Miłosz       poeta 

Lech Wałęsa        fizyk, chemik 

Władysław Reymont 

Wisław Szymborska       pisarz 

Maria Curie-Skłodowska      polityk 

Henryk Sienkiewicz 

 

Zadanie 3 

Proszę dopasuj podpisy do zdjęć: 



Lech Wałęsa  Czesław Miłosz  Wisława Szymborska 

Olga Tokarczuk 

       

 

   

 

Aneta Trojanowska 


