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Polacy rozwiązali zagadkę lepkości w skali nano
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We wnętrzach żywych komórek, gdzie lepkość środowiska nawet milion razy przewyższa lepkość wody, białka
powinny się poruszać niczym mucha w smole. Robią to jednak niewiele wolniej niż w wodzie. Szukając wyjaśnienia

1 dzień 16 godz. temu dodał
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wujekJurek 1 dzień 14 godz. temu

+4

Tak oto wchodzimy na wyższy poziom i kolejne pytania przed nami. Jak tu nie lubieć nauki ;)
link

PiTcA odpowiedział 1 dzień 13 godz. temu

+27

@wujekJurek: Najwyższa pora polubić dział nauki, jakim jest język polski ;)
link

abc666 odpowiedział 1 dzień 12 godz. temu
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@PiTcA: Ta, język polski to prawdziwa naÓka
link

kubatre1 odpowiedział 1 dzień 10 godz. temu
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@PiTcA: Wtrącam się między wódkę a zakąskę, ale wujo użył równoprawnej formy. Jest nie
tylko dopuszczalna , ale i poprawna. Choć rzadko stosowana i traktowana raczej jako
kolokwializm.

Podobne linki
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Rewolucyjne odkrycie Intela!
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3/4 drogi do Nobla? [Fizyka]

dodano 14 mies. temu
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link

wilson odpowiedział 1 dzień 10 godz. temu
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@kubatre1: Nie według Mirosława Bańko :)
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1553
link

bombum odpowiedział 1 dzień 4 godz. temu

link
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@wilson: Mirosława Bańki, jeśli już mamy być skrupulatni.

kubatre1 odpowiedział 1 dzień temu

link

yelen 1 dzień 9 godz. temu
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@wilson: Spór ten rozstrzygali w dowcipnym programie telewizyjnym Bralczyk z Miodkiem.
Przed tą rozmową, również miałem wątpliwości. Obydwaj zgodzili się na poprawność tej formy.
Prawdą jest jednak, że w środowisku językoznawców uchodzą za liberałów. Bańko zaś jest ze
szkoły i tradycji krakowskiej, dość konserwatywnej w tej dziedzinie. Nie od dzisiaj wiadomo, że
największym wrogiem profesora jest drugi profesor.
Co do wypowiedzi "bombum" poniżej, to:
Język polski to piękny język i jest wybitnie bogaty w nieregularności, pozwalających na
niespotykaną skalę niuansować wypowiedź, z ogromną liczbą reguł i regułek, pozwalających na
ogarnięcie tego niespotykanego bogactwa. Prosty język jest przydatny dla komputerów, nie dla
ludzi.
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Podziemne odkrycie w Bolkowie
dodano 19 mies. temu
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Zaskakujące odkrycie: botoks
lekarstwem na łysienie
dodano 12 mies. temu
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[Michio Kaku] Fizyka cywilizacji
pozaziemskich.
dodano 20 mies. temu
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Odkrycie w Kenii: ślady, które mają 1,5
mln lat
dodano 16 mies. temu
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Jestem w stanie to wytłumaczyć, ale nie chce mi się teraz.
link

W Polsce powstała unikatowa dioda
LED
dodano 3 mies. temu
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Fizyka matematyczna - może się przyda
na sesję
dodano 13 mies. temu
komentarzy (39)

+2

@PiTcA: Język polski to brzydki język i jest wybitnie nieregularny, ale i ze zbyt dużą liczbą reguł
i regułek.

mhorion odpowiedział 1 dzień 1 godz. temu
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dodano 4 mies. temu
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Fizyka w 10 niesamowitych klipach z
YouTube
dodano 21 mies. temu
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