
ALBERT EINSTEIN

* 14. marec 1879 - † 17. april 1955 



MLADOST

Rodil se je 14. marca 1879 v Ulmu mami Paulini Koch in očetu 
Hermannu Einsteinu.
Rodil se je 14. marca 1879 v Ulmu mami Paulini Koch in očetu 
Hermannu Einsteinu.

Imel je tri leta mlajšo sestro Majo.Imel je tri leta mlajšo sestro Majo.

Einstein je hodil v katoliško osnovno šolo. Na materino 
vztrajanje se je učil igrati violino.
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Rojstna hiša na Bahnhofstraße blizu železniške postaje in 
celotna soseščina je bila uničena leta 1944 med 
zavezniškim bombardiranjem. Tu je danes majhen 
spomenik.
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S trinajstimi leti je Albert med počitnicami predelal vse 
gimnazijske učbenike za matematiko. Težje naloge je z 
veseljem reševal.
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Einstein se je začel učiti matematike pri približno 
dvanajstih letih. 
Einstein se je začel učiti matematike pri približno 
dvanajstih letih. 

Obstajale so ponavljajoče govorice, da je kasneje padel iz 
matematike, kar pa ni res. Do tega je prišlo le zaradi 
poznejših sprememb v ocenjevanju. 
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Dva njegova strica sta v poznem otroštvu in 
zgodnji mladosti vzpodbujala njegova umstvena 
zanimanja in mu predlagala in priskrbela knjige o 
znanosti in matematiki.
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Leta 1889, ko je imel devet let in pol je šel v 
Luitpoldovo gimnazijo v München
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Zelo uspešen je bil pri matematiki, fiziki in latinščini, malo 
manj pa so mu šli sodobni tuji jeziki in stara grščina. 
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Dobro se je odrezal pri fiziki in profesor fizike Heinrich 
Friederich Weber mu je ponudil možnost, da kljub neuspehu 
na izpitu, obiskuje njegova predavanja, če bo ostal v Zürichu.
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Einsteinu so jeseni 1895 posebej dovolili, da kljub mladosti delal 
sprejemni izpit za državno tehniško visoko šolo (Eidgenössische 
Technische Hochschule (ETH)) v Zürichu. Izpita ni naredil saj je 
bilo pri splošnih predmetih njegovo znanje preveč pomanjkljivo.
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Leta 1894 se je družina preselila v Italijo, vendar Albert je 
ostal v Münchnu, da bi končal  šolanje. Leto kasneje se je 
družina preselila v Milano nato pa v Švico.
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Samota ga je zelo potrla, zato je odšel po potrdilo 
zdravnika in dobil odpustnico iz šole. Spomladi 
naslednjega leta je odpotoval v Milano.
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ŽIVLJENJE V SREDNJIH LETIH

Kasneje se je vpisal na kantonsko šolo v 
Aarauu v nemškem delu Švice in maturiral.
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Leta 1896 so mu svetovali naj se 
vpiše v zadnji letnik srednje šole.
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Švicarske šole so bile znatno manj toge kot nemške in so bolj 
upoštevale posebnost učencev, zato se je leta v Aarau 
spominjal kot na eno izmed svojih najprijetnejših odobij.
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Leta 1898 je spoznal srbsko sošolko in prijateljico Nikole 
Tesle Milevo Marić. Pri študiju mu je bil v veliko oporo 
Marcel Grossmann, ki mu je posojal svoje vestne zapiske iz 
predavanj in, ki je spoznal njegovo nadarjenost.
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Pri učiteljih je Einstein veljal za povprečnega in nedelavnega. 
Vendar je samostojno in zavzeto študiral tisto, kar ga je 
zanimalo.
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Leta 1900 je diplomiral, leto kasneje 
pa je prejel švicarsko državljanstvo.
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V nekem bančnem predalu v Berkeleyu so našli 50 do tedaj še neznanih
pisem, ki so razkrila , da je imel z Marićevo januarja 1902 nezakonsko 
hčerko Lieserl, za katero je izginila vsaka sled.
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Sredi leta 1902 so Alberta uradno obvestili, da je dobil 
mesto tehniškega strokovnjaka tretjega razreda na 
patentenem uradu z letno plače 3500 frankov.
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V Bernu sta se Albert  in Mileva na začetku leta 
1903 poročila
V Bernu sta se Albert  in Mileva na začetku leta 
1903 poročila

Na patentnem uradu se je Einstein dobro znašel. Delo ga je 
zanimalo in se mu je resno posvetil. Jeseni 1904 se je njegovo 
poskusno delo izteklo in so ga zaposlili za nedoločen čas
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V letu 1905 je napisal šest del, ki so pretresla fiziko in ves 
svet, štirje članki so bili objavljeni istega leta.
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svet, štirje članki so bili objavljeni istega leta.

Leta 1904 se je rodil prvi Albertov 
sin, Hans Albert.
Leta 1904 se je rodil prvi Albertov 
sin, Hans Albert.



Po drugem članku o Bownovem gibanju (o gibanju majhnih 
delcev, suspendiranih v mirujoči tekočini, ki ga zahteva 
molekulsko-kinetična teorija) je Jean Baptiste Perrin  izvedel 
merjenja s kroglicami smole v vodi in drugih tekočinah. Z njimi 
je prepričal zadnje dvomljivce, da obstajajo molekule z 
določeno maso in velikostjo.
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odvisna od energije, ki jo 
vsebuje?) ji je dodal 
„najslavnejšo enačbo vseh 
časov“.
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Spomladi 1906 je na patentnem uradu napredoval v 
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je zvišala na 4500 frankov. Šteli so ga med „najbolj cenjene 
strokovnjake“.
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V prvem je pojasnil fotoefekt, to je pojav, da kratkovalovna 
svetloba iz kovine izbije elektrone. V članku je bila enačba, ki 
je kinetično energijo izbitih elektronov povezala s frekvenco 
svetlobe, in prav ta mu je leta 1922 prinesla Nobelovo 
nagrado.
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Leta 1907 je zaprosil univerzo v 
Bernu za izvolitev v naziv docent.
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Predložil je doktorsko delo, 17 
člankov in življenjepis, a pozabil 
na habilitacijsko delo, zato je 
postopek zastal.
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Einsteinov ugled je začel rasti 
tudi zunaj Švice, a prvi častni 
doktorat mu je podelila univerza 
v Ženevi.
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Leta 1919 se je poročil s svojo 
ovdovelo polsestrično Elso.
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Ko se je aprila 1914 Einstein preselil v Berlin, mu je sledila 
tudi družina. Vendar pa je žena poleti 1914 skupaj s 
sinovoma odšla na dopustovanje v Švico in se po začetku 
I. svetovne vojne ni mogla vrniti v Berlin.
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Nekaj let za tem sta se Mileva in Albert ločila. V vojnih letih 
je Einstein uspel dokončati splošno teorijo relativnosti, ki jo 
je l. 1916 nato tudi objavil v Annalen der Physik.
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V  letih od 1920 do 1930 je veliko potoval. Od Francije, 
Velike Britanije pa do Daljnega vzhoda, večkrat pa je 
obiskal tudi Združene Države Amerike.Ko je potoval je 
izvedel, da so mu podelili Nobelovo nagrado za fiziko.
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SMRT

Albert Einstein je umrl 17. aprila 
1955 v princetonski bolnišnici.
Albert Einstein je umrl 17. aprila 
1955 v princetonski bolnišnici.

Po smrti je avtopsijo opravil 
bolnišnični patolog.
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Na Einsteinovo željo so njegove 
možgane ohranili za raziskovanje. 
Možgani so bili spravljeni pri 
patologu, ki jih je razrezal na 240 
kosov in jih hranil v alkoholu v 
dveh vrčih. Še danes naj bi bili 
shranjeni v princetonski 
bolnišnici.
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DODATNE SLIKE





VIRI

 Janez Strnad: Einstein Zakaj me nihče ne razume in me imajo vsi radi?, 
Modrijan, Ljubljana 2005

 www.kvarkadabra.net
 www.einstein-albert.tk/
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