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• Pierre Curie (n. 15 mai 1859 — d. 19 aprilie 1906) a fost un  

fizician francez, pionier în studiul radioactivității, laureat (împreună 

cu Antoine Henri Becquerel și Marie Curie) al Premiului Nobel  

pentru Fizică în 1903.  

• Printre altele, împreună cu fratele 

său, Jacques Curie, a descoperit 

efectul piezoelectric în 1880.  

Tatal sau Eugen Curie era doctor  

dar era interesat si de cercetare.  

Pierre a mai avut un frate mai 

 mare Jacques. 



• Inca de mic Pierre incerca sa explice fenomenele cu care se  

intalnea zilnic. La 16 ani isi ia Bacalaureatul si la 18 ani licenta.  

• Este luat de la 19 ani ca preparator la Sorbona. Avand traiul  

asigurat el poate sa se dedice cercetarii stiintifice.  

• Impreuna cu profesorul Desains studiaza lungimile de unda ale  

radiatilor calorice iar impreuna cu fratele sau efectueaza lucrari 

asupra cristalelor descoperind piezoelectricitatea.  

• In 1882, el paraseste Sorbona pentru a deveni 

sef de lucrari la Scoala de fizica si chimie  

din Paris.  

• Aici lucra aproape 22 ani. Isi da teza de  

doctorat din cercetarile asupra magnetismului, 

care au ramas celebre. 

 

 

 



• La 25 iulie 1895 se casatoresc Manya Sklodowska si Pierre  

Curie.  

• Maria isi incepe studiul substantelor care emit radiatii. Studiaza  

saruri si minerale de uraniu observand ca acestea au o puternica 
activitate radioactiva.  

• Acest studiu al radioactivitatii il face pe  

Pierre sa renunte la proiectele sale si sa se  

alature sotiei. 

• In iulie 1898 anunta descoperirea  

poloniului iar in luna decembrie a aceluiasi  

an existenta radiului. 

•  Dupa aceasta descoperire cei doi isi  

impart sarcinile. Astfel Marie va incerca sa  

izoleze radiul pur iar Pierre va determina  

efectele fizice ale radiatiilor. 

 



• In octombrie 1905, Pierre Curie devine  

titularul unei catedre de fizica creata pentru el 

la Sorbona. La aceasta catedra este prevazut si  

un laborator de care sotii Curie aveau mare  

nevoie. 

• In 1906 insa, moare Pierre Curie calcat de  

un camion. Acest lucru a adus o mare tristete  

in familia Curie. Deși moartea Pierre Curie a 

fost o poveste de știri pe 20 aprilie - a doua zi 

după accident - nu a fost capul de afis al zilei  

și a fost oarecum umbrită de un cutremur in  

San Francisco care a avut loc în aceeași zi.  

Cu toate acestea, a fost prima pagină a ziarelor  

în aproape toate titlurile importante franceze.  


