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Status 
Taken – manželka Elsa Einsteinivá 

Informácie: 
Germany. Teória relativity, kvantová fyzika, jadrové zbrane, to je moja parketa. Ako malý som nebol veľmi 

dobrý žiak a rodičia ma dali do osobitnej školy. Aj napriek tomu som sa stal najvýznamnejším vedcom 20. 

storočia 

Inteligentný dyslektik :)  

Držiteľ Nobelovej ceny 

  

Informácie    Príspevky      Priatelia 420        Ďalšie 

Skupiny 
 
mladí fyzici 
vývoj jadrových zbraní 

skupinka beznádejných vedcov :) 

Nástenka: 

#faktdobrýdeň - Dnes som sa stal docentom teoretickej fyziky na Zürišskej univerzite 

#génius – Dnes so uverejnil všeobecnú teóriu relativity  

#profivynálezca – Dneska tu máme zase niečo nezvyčajné – podarilo sa mi dokončiť plynové 

absorpčné tepelné čerpadlo 
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23,9 k 

18,6 k 

...  
#Nobelovacena 

15 k 

2,7 k 

...  

#Thinking 

 21,1k  

6,9k ...  
#Teóriarelativity 

12k 

183 ...  

#Rodinka 

954 

87 

...  

#Truelove 

r. 1921 

r. 1905 

r. 1940 

r. 1950 r. 1902 



 

Albert Einstein 
Inteligentný dyslektik :)  

Držiteľ Nobelovej ceny 

  

Príspevky      Informácie     Priatelia 420        Ďalšie 

100k 

20 k 

...  #Nobelovacena #fotoelektrickýjav  

11k 

5 k 

...  

#vynálezy #tepelnéčerpadlo 
1,2M 

120k 

...  #Teóriarelativity #finally 

5,5M 

18k 

...  

Dnes som dostal Nobelovu cenu za 

vysvetlenie fotoelektrického javu. Všetci si 

mysleli, že to bude za teóriu relativity, veru aj 

ja, ale tak aj toto poteší :)  

Dnes som konečne 

dokončil svoje plynové 

absorpčné tepelné 

čerpadlo. Dalo to zabrať, 

ale dúfam, že bude ľuďom 

uľahčovať život a že bude 

naplno využívané. 

r. 1921 
r. 1905 

Dnes bol zase veľmi rušný deň. Po rokoch 

skúmania a ťažkých výpočtoch som konečne 

uzavrel jeden zo svojich doteraz najväčších 

objavov  - teóriu relativity  

r. 1905 

Dnes sme sa spolu s ostatnými vedcami z tímu, v ktorom sme 

vyvíjali atómové zbrane rozhodli napísať otvorený list štátom, aby 

okamžite prestali s  výrobou atómových zbraní a v ich používaní. 

Urobili sme tak na základe skutočností, ktoré sa udiali počas 

nedávno skončenej 2. svetovej vojny. Keď sme uvideli následky 

atómových zbraní pochopili sme, že je to pre ľudstvo veľké riziko.  

,,Uberáme sa smerom k nezvrátiteľnej katastrofe.“  

 

r. 1939 

#vynálezy #zlyhanie  
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Citáty 

141k 

20 k 

...  #citátnadnes #citáty #nazamyslenie 

1M 

...  

#citáty #nazamyslenie 
1,2M 

120k 

...  #citáty #buďmelepšími 

11k 

...  

„Logika vás privedie z miesta A do miesta B.  

Predstavivosť vás dovedie kam len chcete.“ „ Len dve veci sú 

nekonečné. Vesmír 

a ľudská hlúposť. Pri tej 

prvej si však  nie som taký 

istý.“ 

 

 
 

#citáty 

„Nechcite byť človekom, ktorý je úspešný, ale 

buďte človekom, ktorý za niečo stojí.“ 

Všetci sú géniami. Ak budete rybu 

hodnotiť podľa jej schopnosti vyliezť na 

strom, celý svoj život prežijete 

v domnienke, že je hlúpa.“ 

„Život je ako bicykel, Ak chcete udržať 

rovnováhu, musíte ísť vpred.“ 

 

87k 

6,9k 

„Slabí ľudia sa chcú pomstiť. Silní 

odpúšťajú. Inteligentní ignorujú.“ 

 

#citáty #nazamyslenie 

#citáty #citátnadneľnýdeň 

124k 

...  

55k 

2M 

...  
7k 



 


