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Z niezbyt porządnego wykształcenia, które otrzymałam, zachowałam wrażenie, że mało pracując i wkładając niewiele wysiłku osiągnęłam dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i pewną dozę kultury literackiej oraz znajomość języków obcych (angielskiego i niemieckiego) mierną, lecz wystarczającą, gdy później ucząc się dalej sama mogłam dobrze opanować angielski, niemiecki zaś dostatecznie do czytania prac naukowych. Zapewne, byłam bardzo   źle przygotowana   do   maturalnych   wypracowań francuskich i komentowanie którejś z maksym La Rochefoucaulda nie wzbudzało mojego zapału, jednakże później bez trudności nauczyłam się redagowania prac naukowych.
Kiedy rozpoczynałam studia na uniwersytecie, matka dawała mi zadania z fizyki, które można było wyrazić za pomocą równań różniczkowych różnych typów. W ten sposób chciała uświadomić mi związek metod matematycznych z ich zastosowaniami. Zachowałam zeszyt z tymi zadaniami wybranymi w sposób nadzwyczaj interesujący.	
Matka starała się dawać nam   jak najwięcej   możliwości   uprawiania sportu.  Gimnastykowałyśmy  się,   pływałyśmy,   jeździłyśmy  konno  i  na rowerach, wiosłowałyśmy i chodziłyśmy na ślizgawkę. W czasie, kiedy o sportach zimowych zaledwie zaczynano mówić, matka zabrała nas na święta Bożego Narodzenia do małej miejscowości w górach Jury, gdzie ślizgałyśmy się na jeziorze.  Tam też po raz pierwszy założyłam narty i zjeżdżałam... z dziesięciometrowych pagórków. Mimo że były to nader skromne wyczyny i mimo że od tego czasu aż do r. 1922 nie uprawiałam sportów zimowych, mogę się pochwalić, że jestem jedną z najdawniejszych narciarek francuskich.	
Prowadząc dalej swoje prace nad otrzymaniem czystego radu i wyznaczaniem jego ciężaru atomowego, Maria Curie kierowała jednocześnie pracami kilku uczonych, których mogła przyjąć do swojego małego laboratorium. Korzystała przy tym z pomocy swego współpracownika Andre Debierne, który był naszym szczerym przyjacielem. W r. 1910 Maria Curie   kandydowała  do   Akademii   Nauk,   jednakże   bez   powodzenia. Członkiem Akademii został wybrany   B r a n l y.   W tym okresie antyfeminiści i klerykali rozpętali przeciwko niej gwałtowną kampanię. Odtąd nigdy już nie stawiała swojej kandydatury do Akademii, odniósłszy bardzo przykre wrażenie z pierwszej próby, kiedy przekonała się, że zasługi naukowe mają mniejsze znaczenie niż różne względy uboczne.
Była członkiem wielu akademii zagranicznych, ale nigdy francuskiej Akademii Nauk. Akademia Medycyny wybrała ją na członka w r. 1922; z braku czasu rzadko uczęszczała na posiedzenia, mimo to żywo interesowała się sprawami tam dyskutowanymi, przede wszystkim ze względu na związki zagadnień  medycznych ze społecznymi. Miała przekonanie, że lekarze niezależnie od swoich poglądów politycznych przez samo uprawianie

