




Albert Einstein

● Zapytano pewnego razu Alberta Einsteina 
(1879 - 1955), w jaki sposób pojawiają się 
odkrycia, które przeobrażają świat. Wielki 
fizyk odpowiedział:
- Bardzo prosto. Wszyscy wiedzą, że czegoś 
zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje 
się jakiś nieuk, który tego nie wie. I on 
właśnie robi odkrycie.



Albert Einstein

● Albert Einstein nie potrafił bez pomocy 
drugiej osoby wypełnić deklaracji 
podatkowej.

- To jest zbyt skomplikowane dla 
matematyka - mawiał - do tego trzeba być 
filozofem



Albert Einstein

● Albert Einstein przez większość swego życia 
był wegetarianinem, chociaż czasem robił w 
diecie wyjątki. W ostatnim roku swojego 
życia Einstein aktywnie propagował 
wegetarianizm.
Nieznanym sposobem Albert Einstein 
obliczył, że w ciągu całego swojego życia 
wykorzystał zaledwie 5 procent swojego 
mózgu. 



Albert Einstein

● W pewnym okresie życia, gdy sławny uczony 
regularnie prowadził zajęcia na uczelni, jeden 
z jego studentów ze zdziwieniem stwierdził:

●     - Panie profesorze, pytania na 
tegorocznym egzaminie były takie same jak 
w latach poprzednich!

●     - To prawda – powiedział Einstein – lecz w 
tym roku odpowiedzi są inne



● Datę urodzenia Einsteina wskazuje liczba π





MARK KAC

● Pewnego razu matematyk polskiego pochodzenia 
Mark Kac (1914 - 1984) wygłaszał referat w 
Kalifornijskim Instytucie Technologii. Wśród 
słuchaczy był sławny fizyk, Richard Feynman, który 
lubił podkpiwać z przesadnej dbałości o ścisłość 
matematyków.

● - Gdyby matematyka nie istniała - rzekł w pewnej 
chwili do Kaca - to świat cofnąłby się tylko o 
tydzień.

● - Ależ tak - bez namysłu odpowiedział Kac - właśnie 
o ten tydzień, w którym Pan Bóg stworzył świat.





Isaac Newton

● Isaac Newton (1642-1727 - fizyk, matematyk, 
astronom) otrzymał tytuł Lorda za zasługi dla nauki. 
Przez 26 lat nudził się na posiedzeniach Izby 
Lordów. Tylko raz poprosił o głos, co wywołało 
sensację wśród obecnych.

● - Panowie - zwrócił się do zebranych - Jeśli nie 
będą panowie mieć nic przeciwko temu, to 
prosiłbym o zamknięcie okna. Bardzo wieje i boję 
się, że się przeziębię. Po czym z godnością zajął 
swoje miejsce.





Kartezjusz

Spytano kiedyś Kartezjusza (1596-1650):
- Co jest więcej warte: wielka wiedza czy 
wielki majątek?
- Wiedza - odpowiedział Kartezjusz.
- Jeśli tak, to dlaczego tak często widzi się 
uczonych pukających do drzwi bogaczy, a 
nigdy odwrotnie?
- Ponieważ uczeni znają dobrze wartość 
pieniędzy, a bogacze nie znają wartości 
wiedzy.



Kartezjusz

● Kartezjusz był już za życia bardzo sławny i 
wizyty składało mu wielu uczonych mężów. 
Na prośbę, by pokazał im swój warsztaty 
geometryczny, Kartezjusz wyjmował z małej 
szuflady cyrkiel ze złamaną nóżką, a zamiast 
linijki używał złożonej na pół kartki.





Stefan Banach

● Stefan Banach nie znosił posiedzeń 
akademickich. Gdy dostawał zaproszenie na 
takie posiedzenie, mówił: Wiem, gdzie nie 
będę.
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