
Проект 

 

„Учени – физици отдали живота си на науката. 

Те промениха света, да живее човечеството 

по-добре. Сънародниците им се 

отблагодариха като отпечатиха лика им.“ 

 

Изработен от Давид Иванов 

ученик от X(В) клас и 

г-жа Светла Попатанасова – 

ст.учител по физика и астрономия 

Професионална гимназия по икономика гр. Перник 

 

В този проект може да намерите имената на следните 

личности: 

- Петър Берон 

- Никола Тесла 

- Бенджамин Франклин 

- Уилям Томсън 

- Пиер Кюри 

- Мария Кюри 

- Ърнест Ръдърфорд 

- Нилс Хенрик Давид Бор 

- Алберт Айнщайн 



На банкнотата от 10 български лева е изобразен портрета 

на д-р Петър Берон, който е създател на свой собствен 

телескоп и през 1824 година е издал „Буквар с различни 

получения“ или „Рибен Буквар“. Той е първият 

новобългарски учебник. Издаден е в Брашов, Румъния.  

 

 

 

 



На банкнотата от 100 сръбски динара е изобразен 

портрета на Никола Тесла, който е известен най-вече с 

постиженията си в областта на променливия ток и 

електроснабдяването. На тази банкнота има детайл от 

електро-магнетично индукционно устройство на Тесла. 

 

 

 



На банкнотата от 100 щатски долара е изобразен 

портрета на Бенджамин Франклин, който е американски 

политик, учен и изобретател. Сред изобретенията на 

Франклин са медицинския катетър, гръмоотвода, 

плавниците и затворената фурна. 

 

 

 

 

 



На банкнотата от 100 паунда е изобразен портрета на 

Уилям Томсън, който е ирландски физик, 

основоположник на термодинамиката. Открива Третия 

термодинамичен ефект (ефект на Томсън). Изобретява 

огледалния галванометър. Участва в поставянето на 

комуникационни презокеански кабели. Установява, че 

вълни се появяват при скорост над 6 m/s. На неговото име 

е наречена мерната единица за абсолютна температура 

(K) и абсолютната термодинамична ска̀ла (ска̀лата на 

Келвин). 

 

 

 



На банкнотата от 500 френски франка са изобразени 

портретите на Пиер Кюри и Мария Кюри са физици, като 

Пиер Кюри е френски физик, а Мария Кюри е полско-

френска физичка. Пиер Кюри е френски физик, един от 

първите изследователи на явлението радиоактивност, 

член на Френската академия на науките, лауреат на 

Нобелова награда за физика през 1903 година. Мария 

Кюри е пионер в областта на радиологията и първи 

носител на две Нобелови награди, както и единствената 

жена носителка на Нобелова награда в две различни 

области на науката – физика и химия. 

 

 

 



На банкнотата от 100 новозеладнски долара е изобразен 

портрета на Ърнест Ръдърфорд, който е новозеландско-

британски физик, основоположник на ядрената физика. В 

началото на научната си дейност той предлага идеята за 

периода на радиоактивния полуразпад, доказва, че 

радиоактивността е свързана с преобразуването на един 

химичен елемент в друг, и прави разграничение между 

алфа-радиация и бета-радиация.  

 

 

 



На банкнотата от 500 датски крони е изобразен портрета 

на Нилс Хенрик Давид Бор, който е датски физик, носител 

на Нобелова награда за физика за 1922 година. Той е сред 

създателите на съвременната физика, има значителен 

принос към теорията за структурата на атома и към 

квантовата механика.  

 

 

 

 



На банкнотата от 5 израелски паунда е изобразен 

портрета на Алберт Айнщайн, който е немски физик-

теоретик, философ и писател от еврейски произход,  

работил през голяма част от живота си в Швейцария и 

Съединените щати.  Името на Айнщайн се свързва с 

популярното уравнение E= mc2 за еквивалентност на маса 

и енергия. През 1921 година получава Нобелова награда 

за приноса си към теоретичната физика и особено за 

откриването на закона за фотоелектричния ефект.  

 

 


