
IKONY z      STRON ŚWIATA



Abu al-Ala al-Ma’arri
Kraj: Syria 

Kontynent: Azja
Epoka: średniowiecze

Wybitny pisarz, poeta i filozof arabski. 
Wolnomyśliciel, który całe życie zwalczał 

przesądy i dogmaty, uważając, 
że najważniejszym przymiotem ludzkiego 

poznania jest rozum. Swoje prace 
publikował już od 11 roku życia.



Ada Lovelace
Kraj: Wielka Brytania
Kontynent: Europa

Epoka: nowożytność
Jeden z najwybitniejszych umysłów XIX wieku: 
poetka, matematyczka uważana za pierwszego 

programistę w historii. Twórczyni pierwszych 
algorytmów. Nieślubna córka lorda Byrona, zmarła 

przedwcześnie na nowotwór.



Ainan Celeste Cawley
Kraj: Singapur

Kontynent: Azja
Epoka: współczesność

Cudowne dziecko z Singapuru. Wygłosił swój 
pierwszy wykład w wieku 6 lat, a rok później zdał 
egzamin GCSE z chemii (zdawany zazwyczaj w 
wieku 17 lat). Jako dziewięciolatek potrafił podać 

liczbę pi z dokładnością do 518 miejsc 
po przecinku. Szacuje się, że posiada najwyższe 

IQ w historii (ponad 263).



Akshay Venkatesh
Kraj: Australia/Indie 

Kontynent: Oceania/Azja
Epoka: współczesność

Matematyk hinduskiego pochodzenia, laureat m.in. 
Medalu Fieldsa (2018), zwanego matematycznym 

noblem, specjalista w dziedzinie teorii liczb. 
Na studia dostał się w wieku 13 lat, trzy lata później 

był już doktorantem na Uniwersytecie Princeton.



Albert Einstein
Kraj: Niemcy 

Kontynent: Europa
Epoka: współczesność

Najsłynniejszy naukowiec w historii. Samouk, twórca 
ogólnej i szczególnej teorii względności (w wieku 
26 lat). Laureat nagrody Nobla i twórca podwalin 

fizyki kwantowej. Uznany przez amerykański 
tygodnik „Time” człowiekiem XX wieku.



Aryabhata
Kraj: Indie

Kontynent: Azja
Epoka: starożytność

Matematyk i astronom, powszechnie uważany 
za osobę, która wprowadziła do użytku cyfry 

arabskie. Swą najważniejszą pracę opracował 
już w wieku 23 lat. Z dużą dokładnością 

obliczył liczbę pi i używał w swych działaniach 
zera na długo zanim wprowadzono 

je do oznaczania liczbowego.



Edith Stern
Kraj: USA

Kontynent: Ameryka Północna
Epoka: współczesność

Matematyczka i wynalazca (ponad 100 patentów). 
Przeczytała encyklopedię w wieku 5 lat, a dekadę 

później ukończyła studia. Magazyn Business Insider
umieścił ją w 2015 roku na liście 

najinteligentniejszych ludzi wszech czasów. 
Posiada IQ równe 200.



Emanuel Swedenborg
Kraj: Szwecja

Kontynent: Europa
Epoka: nowożytność

Teolog, naukowiec, filozof i mistyk. Próbował 
zrozumieć i opisać reguły rządzące wszechświatem. 
Zajmował się teorią planet, światła i atomów, zanim 

oświadczył, że doznał objawienia i zaczął 
interesować się angelologią i duchowością. 

Jego szacowane IQ waha się między 180-210.



Euklides
Kraj: Egipt/Grecja

Kontynent: Afryka/Europa
Epoka: starożytność

Jeden z najwybitniejszych uczonych starożytności, 
choć reprezentował myśl grecką należał do kręgu 

uczonych związanych z Aleksandrią. 
Jego matematyczne arcydzieło „Elementy” przez 

ponad dwa tysiąclecia uchodziło za kanon 
geometryczny na całym świecie.



Farida Bedwei
Kraj: Ghana/Dominika

Kontynent: Afryka/Ameryka Środkowa
Epoka: współczesność

Programistka, współzałożycielka firmy Logiciel, 
zajmującej się zabezpieczeniami bankowymi. 
W dzieciństwie przeszła porażenie mózgowe, 

a do 12. roku życia uczyła się tylko w warunkach 
domowych, często zmieniając miejsce zamieszkania. 

Laureatka wielu prestiżowych nagród w dziedzinie 
biznesu i technologii



Garri Kasparow
Kraj: Rosja/Armenia
Kontynent: Europa

Epoka: współczesność
Uważany za jednego z najlepszych szachistów 
wszech czasów, mistrz świata w latach 1985 
– 2000, laureat 11 szachowych oskarów, lider 

światowego rankingu przez 255 miesięcy 
(ponad 22 lata!). Zasłynął serią pojedynków 
z komputerem Deep Blue w latach 90-tych. 

W XXI wieku zrezygnował ze sportu i skupił się 
na walce o prawa człowieka w Rosji. 



Hugo Grocjusz
Kraj: Niderlandy

Kontynent: Europa
Epoka: nowożytność

Prawnik, filozof i dyplomata, zwany ojcem prawa 
międzynarodowego. Nauczył się czytać 

w wieku 2 lat. Będąc 11-latkiem studiował 
na uniwersytecie w Lejdzie, cztery lata 

później uzyskując doktorat z prawa. 



Judit Polgar
Kraj: Węgry

Kontynent: Europa
Epoka: współczesność

Cudowne dziecko szachów, została numerem 
jeden na światowej liście szachistek przed 

swoimi 13. urodzinami i zajmowała tę pozycję 
przez kolejne 26 lat, kiedy postanowiła 
zakończyć karierę. Ma tytuł arcymistrza 
męskiego i z powodzeniem rywalizowała 

z najlepszymi szachistami świata.



Kim Ung Yong
Kraj: Korea Południowa

Kontynent: Azja
Epoka: współczesność

Profesor fizyki; doktorat uzyskał już w wieku 
16 lat. Jako 4-latek mówił w czterech językach, 

a trzy lata później odbył kurs w NASA. 
W wieku dziecięcym zmierzono 

mu IQ wynoszące 210.



Leonardo da Vinci
Kraj: Włochy

Kontynent: Europa
Epoka: nowożytność

Przysłowiowy „człowiek renesansu”: malarz, 
rzeźbiarz, architekt, odkrywca, matematyk, anatom, 

filozof i pisarz. Autor najsłynniejszych obrazów 
w dziejach, ale też twórca wynalazków, które 

„wyprzedziły jego epokę” (dysponujemy siedmioma 
tysiącami stron jego szkiców i notatek). 

Zaprojektował m.in. helikopter, czołg i spadochron.



Martha Argerich
Kraj: Argentyna

Kontynent: Ameryka Południowa
Epoka: współczesność
Pianistka, uważana za jednego 

z największych wirtuozów wszech czasów. 
Nauczyła się grać na fortepianie w wieku 3 lat; 

pięć lat później zagrała już swój pierwszy koncert. 
Zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu 

Pianistycznego im. Fryderyka Chopina z 1965 roku.



Mislav Predavec
Kraj: Chorwacja

Kontynent: Europa
Epoka: współczesność

Profesor matematyki, uznany trzecią 
najinteligentniejsza osobą na Ziemi w rankingu 

australijskiego psychologa Jasona Bettsa. 
Jego IQ wynosi 192. 

Założył stowarzyszenie skupiające geniuszy 
z całego świata: GenerIQ.



Pablo Neruda
Kraj: Chile

Kontynent: Ameryka Południowa
Epoka: współczesność

Poeta, laureat literackiej nagrody Nobla. 
Ogłoszony przez Gabriela Garcię Marqueza 
najwybitniejszym poetą XX wieku wszystkich 
języków. Humanista, modernista i surrealista; 

zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 
po przejęciu władzy w kraju 

przez juntę Pinocheta.



Philip Emeagwali
Kraj: Nigeria

Kontynent: Afryka
Epoka: współczesność 

Matematyk i informatyk, laureat nagrody Gordon 
Bell Prize z 1989 roku. Specjalizuje się w rozwoju 
mikroprocesorów i symulacjach komputerowych. 

Wybrany przez magazyn New African
najwybitniejszym naukowcem w historii Afryki.



Pitagoras
Kraj: Grecja

Kontynent: Europa
Epoka: starożytność

Słynny matematyk, filozof i mistyk. Twórca 
hermetycznej szkoły pitagorejskiej, autor 

opracowań dotyczących geometrii, muzyki 
i astronomii. Jego życie owiane jest wieloma 

legendami, przypisuje mu się nadprzyrodzone 
zdolności i pobieranie nauk od najwybitniejszych 

mędrców swoich czasów. Prawdopodobnie 
zamordowany podczas pogromu Krotony.



Rhazes
Kraj: Persja (Iran)
Kontynent: Azja

Epoka: średniowiecze

Filozof i alchemik, jeden z najwybitniejszych lekarzy 
średniowiecza. W swoim monumentalnym 

9-tomowym dziele „Al-Kitab al-hawi” opisał wiele 
chorób, m.in. opis ospy prawdziwej i odry. 

Jako pierwszy stosował gips do złamań. W swych 
poglądach atomista i materialista, poszukiwał 

niezmiennych elementów rzeczywistości.



Terence Tao
Kraj: Chiny 

Kontynent: Azja
Epoka: współczesność

Wybitny matematyk, laureat Medalu Fieldsa 
za całokształt twórczości w wieku 31 lat! 
Siedem lat wcześniej został profesorem 

na uniwersytecie kalifornijskim. Nauczył się 
czytać w wieku dwóch lat. Autor wielu nowych 

teorii i niemal trzystu prac naukowych. 
Jego IQ szacuje się na 230.



Vladimir Horowitz
Kraj: Ukraina/USA

Kontynent: Europa/Ameryka Północna
Epoka: współczesność

Jeden z najwybitniejszych pianistów wszech czasów. 
Ceniony za ekspresję, wirtuozerię i unikalny, 

niepodrabialny styl. Laureat niezliczonych nagród, 
w tym sześciu Grammy za najlepszą płytę 

z muzyką klasyczną.



Wolfgang 
Amadeusz Mozart

Kraj: Austria
Kontynent: Europa

Epoka: nowożytność
Najbardziej utalentowany muzyk w historii, 

swoje pierwsze dzieło skomponował 
i zaprezentował w wieku 5 lat! Mimo zaledwie 35 lat 

życia, w którym nie brakowało hucznych zabaw, zdążył 
stworzyć ponad 600 prac, z których wiele uważanych 

jest za najwybitniejsze w dziejach. Jego iloraz 
inteligencji szacuje się na 165.



William James Sidis
Kraj: USA

Kontynent: Ameryka Północna
Epoka: nowożytność

Matematyk, kosmolog, wynalazca, antropolog, 
językoznawca, socjolog i specjalista prawa. 

Powszechnie uznawany za jednego 
z najinteligentniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek 

chodzili po Ziemi. W wieku 12 lat mówił ośmioma 
językami i wykładał na Harvardzie, egzaminy 
wstępne na studia zdał trzy lata wcześniej. 

Postulował istnienie ciemnej materii, zajmował się 
m.in. zjawiskiem entropii i pochodzeniem życia. 

Jego IQ szacuje się między 250 – 300.



Źródła:  
→ en.wikipedia.org
→ grafika Google



Dziękujemy za uwagę!
Zespół 

Miejskiego Projektu 
Szkoła Otwarta i Tolerancyjna


