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ODPOWIEDZI 

Zad. 1. Zastosowanie takiej liczby zer w zapisie ma podkreślić rozmiar kwarka. Zapis taki przykuwa też 
uwagę Czytelnika, przyciąga wzrok. 
 
 
Zad. 2. Wyjątkowość człowieka polega na tym, że jako jedyna znana istota we wszechświecie, która 
chce wszystko wiedzieć i wszystko zrozumieć. 
 
Człowiek jest istotą wyjątkową poprzez swoją chęć do odkrywania i poznawania wszechświata , 
którego jest częścią. 
 
Zad. 3. Tutaj "horyzont poznania” użyte przez autora jako metafora. 
 
Zad. 4.  
Wtrącenia w nawiasach np. (jeżeli w ogóle kiedykolwiek to nastąpi). 
Pytania retoryczne np. Tylko czy w ostatecznym rozrachunku dla człowieka? 
 
Zad. 5.  
 
Do człowieka – świat skierowany do człowieka, zgodnie z tym jak ludzie postrzegają rzeczywistość, 
zgodnie z ich wolą i wizją 
 
Dla człowieka – świat dostosowany do potrzeb człowieka, przyjazny człowiekowi, 
 
Zad. 6.  
 
Problemy stawiane naukowcom to m.in.: Czy badaczowi wolno wszystko? Czy ponosi on 
odpowiedzialność za odkrycia, które dokonał? 
 
Czy badacz może w takim razie w imię nauki i okrycia przekraczać wszelkie granice, w tym pewnie 
także śmierci, normy etyczne.  
 
Czy badacz może upubliczniać odkrycia, które mogą zostać wykorzystane przeciw człowiekowi? 
 
Zad. 7.  
 
Konsekwencje tego, że świat się rozwija szybciej, niż refleksja nad nim, to: 
 
Życie pędzi niczym pociąg, wszystko za oknem się rozmazuje, nie widać szczegółów. 
Nie ma czasu na analizę detali. Konsekwencję czynów i decyzji uświadamiano sobie zbyt późno. 
 
Zad. 8.  
 
Czy warto zaprzątać sobie głowę refleksją nad przyszłością? Nad kierunkiem i tempem rozwoju 
nauki? 
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Warto, bo rozwój sam się nie dzieje, a bez prób i błędów nie ma postępu. O błędy najłatwiej w 
pośpiechu, a świat rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.  
 
 
Zad. 9.  
 
Zaglądamy poza horyzont zdarzeń, czyli chcemy poznać wszystkie prawa rządzące naturą, że chcemy 
wiedzieć wszystko, chcemy to kontrolować i wiele z tych rzeczy już nam się udało. Kontrolowanie 
reakcji jądrowych, biotechnologia, odczytywanie niektórych intencji mózgu itd. 
Warto zastanawiać się nad przyszłością rozwoju nauki, jej tempem, ponieważ pozwoli to przewidzieć 
konsekwencje i efekty działań baukowców. Dlatego też na swoich rozmówców wybier ludzi nauki. 
 
Zad. 10.  
Od wyrazu cybernetyka utwórz: 
Nazwa specjalisty w tej dziecinie: cybernetyk 
Nazwa wirtualnej przestrzeni: cyberprzestrzeń 
 
Zad. 11.  
 
Przykłady zastosowania współczesnej technologii w medycynie: 
 
1. protezy  
2. wszczepianie implantów i protez dzięki biotchnologii i cybernetyce 
3. pomoc osobom niepełnosprawnym dzięki urządzniom odczytującym intencje mózgu 
4. terapie genowe dzięki poznaniu sposobu zapisywania informacji w DNA 
 
Zad. 12. 
 
Postawione w akapicie 6 pytania podkreślają wątpliwości naukowe zawarte w akapice 5.  
 
Zad. 13. 
 
Niedługo nie będzie istniała elektronika bez nanotechnologii i medycyna bez biotechnologii - opinia 
Najmniejsze struktury, których istnienia jesteśmy pewni, to kwarki - informacja 
Nasz świat jest pędzącym pociągiem, z którego patrzymy przez okno - opinia. 
 
Zad. 14. 
 
A. popularnonaukowym – cechy: używanie czasowników w 1 os. liczby mnogiej, pytania retoryczne i 
inne środki stylistyczne (np. metafory "horyzont poznania” "świat jet pędzącym pociągiem”) w celu 
lepszego zobrazowania problemów, wyjaśnianie użytych terminów i pojęć naukowych (np. kwark), 
zwroty potoczne (np. wymówka, no właśnie – błędów) i powtórzenia, przytacznie faktów i liczb 
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