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Ważne wiadomości o Einstain’ie

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921. Albert 

Einstein urodził się w piątek 14 marca 1879 r. o godzinie 

11:30 w domu przy Bahnhofstrasse B nr 135 w mieście Ulm 

położonym na południu Niemiec. Jego matką była 

Paulina Einstein (z domu Koch), a ojcem Hermann Einstein. 

Zmarł 18 kwietnia 1955 roku w Princeton. W Trenton 

18.04.1955 roku odbyła się kremacja ciała i za razem 

symboliczny pogrzeb Alberta Einsteina. Według woli 

uczonego, prochy rozsypano w nieznanym miejscu na 

Ziemi, więc jako takiego grobu nie posiada



Albert Einstein 

edukacja

W 1886 r. zaczął uczęszczać do 

szkoły powszechnej, gdzie był 

jednym z najlepszych uczniów. 

Od 1888 r. chodził do 

katolickiego Gimnazjum 

Luitpolda w Monachium, gdzie 

również odnosił sukcesy. Maturę 

ze względu na zmianę miejsca 

zamieszkania Albert zdał w 

Zurychu. Na egzaminach 

wstępnych zdobył celujące noty 

z matematyki i fizyki, ale otrzymał 

niedostateczne oceny z 

francuskiego, chemii i biologii. Do 

studiów na politechnice został 

dopuszczony pod warunkiem, że 

najpierw ukończy szkołę średnią



Zainteresowania 

 Przez całe swoje życie Albert lubił 

żeglarstwo i grę na skrzypcach. Jego 

ulubionym kompozytorem był Mozart, a 

ulubionym utworem Sonata na skrzypce i 

fortepian E moll



Einstein otrzymał 

nagrodę Nobla

w 1921 roku. 

Przyznano ją „za 

zasługi dla fizyki 

teoretycznej i 

odkrycie praw 

rządzących 

efektem 

fotoelektrycznym.



Ciekawostki o Albercie 

Einsteinie
 Einstein unikał służby wojskowej, za powód 

podając płaskostopie i żylaki

 Umysł Einsteina był większy do „normy” o 
około 15%

 Einstein przyjaźnił się z Marią Skłodowską-Curie

 Einstein nie chodził do fryzjera. Strzygła go 
jego żona, Eliza

 Siedem godzin po śmierci Einsteina jego umysł 
pobrano i zachowano do celów naukowych

 Einstein nie lubił ponoć nosić skarpetek

 Bardzo późno zaczął mówić. Był nazywany przez 
rodziców „gamoniem”



Ciekawostki o Albercie 

Einsteinie c.d
 Był abstynentem (piwo nazywał recepturą na 

głupotę)

 Jego oczy są przechowywane w sejfie w Nowym 

Jorku

 Nagrodę pieniężną przyznaną wraz z Nagrodą 

Nobla przekazał byłej żonie, Milevie Marić w 

ramach rozliczeń rozwodowych

 Nigdy nie miał samochodu ani nie nauczył się go 

prowadzić

 Inspiracją do stworzenia mądrego wyrazu twarzy 

Yody, bohatera filmu „Gwiezdne wojny” były oczy 
i zmarszczki Einsteina
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