
Co mówisz, SchröDi?
Timmy wpadł do pustej
studni i zarazem nie

wpadł do pustej studni?

Nowe
przygody
kota

SchröDingera

Pomocny
kot kwantowy

Miau

Miau

miAU

miAU



Badanie, kategoryzowanie, 
omawianie, gablotki… Do

tego jakaś głupawa nazwa
i kończysz jako składnik 
leku na łysienie. Kto by

tego chciał?

 Nieodkryty gatunek

Oby nikt
mnie nie 
odkrył.

Tylko jakiś 
egotyk!

Są w życiu ważniej-
sze rzeczy niż sława. Bardzo 

dobrze.

Dobrze mi
tak, jak jest.



 Gablota nr 403: Owady w bursztynie

Steve! 
miło cię 
widzieć! 

Kopę lat, co 
porabiałeś?

W skrócie: duża 
kropla żywicy, 
49 milionów 
lat pod ziemią, 
wykopanie, 

85 lat w głów-
ce laski i na 
koniec tu.

Z grubsza 
podobnie, 
tylko 

bez laski. 
I odpadła 
mi nóżka.

Przykro mi… 
I jak tu jest?

Obleci. Tro-
chę się gapią, 
ale można 
przywyknąć.

A ty?



Grunt to zachować spokój 
i działać po kolei: najpierw 
poprawimy twoje równanie, 
potem zajmiemy się tunelem 
czasoprzestrzennym i pudlami.



 
Naukowiec i czarodziej są sąsiadami. Układa im się dobrze, ale 
nie rozmawiają o pracy, bo to zawsze kończy się kłótnią.

Bry.
Bry.



 Nieistotne momenty w nauce

Hałaśliwe pta-
ki za oknem 
rozpraszają 
Roberta 
Boyle’a.

Maria Curie-
-Skłodowska 
zapomina, 

czego szukała 
w szafce.

Max Planck 
odbiera 

telefon, ale 
to pomyłka.

RosalinD 
Franklin 
chyba się 
przeziębiła.



 Tam, gdzie zoolodzy badają dzikie stwory

Kiedy się obu-
dziłem, miałem 
to na kostce!

I ktoś zbierał 
nasze kupy.



Test Turinga 1.0 Test Turinga 2.0 Test Turinga 3.0 Test Turinga 4.0

Jak się 
masz?

Czy maszyna 
potrafi 

rozmawiać?

Kopnij 
tę piłkę, 
szmaciarzu!

Wydaje mi się 
to nielogiczne, 

Brian.

Zahro, 
przedstawiłem 
ci już Clive’a?

Czy maszyna 
umie wydać 
przyjęcie?

Czy maszyna po-
trafi dyskutować 
o polityce z kon-
serwatywnym 
wujkiem?

Czy maszyna umie 
udawać zaanga-
żowanie podczas 
ważnych wydarzeń 

sportowych?



Błędy w ilustracjach do książek o dinozaurach

Triceratops nie 
miał tylu rogów

Te gatunki żyły 
w innych epokach

Pterodaktyle nie 
zionęły ogniem

Brachiozaury nie 
nosiły meloników

Stegozaur był 
roślinożerny

Wieża Eiffla 
w tle


