
Nagroda Nobla 2019 w dziedzinie fizyki 

Nagroda została przyznana „za wkład w nasze rozumienie ewolucji 

wszechświata i miejsca Ziemi w kosmosie”, jak wyjaśniła komisja, kiedy 

8 października podawała nazwiska laureatów: 

 James Peebles – „za odkrycia teoretyczne w kosmologii fizycznej”, 

 Michel Mayor i Didier Queloz – „za odkrycie egzoplanety krążącej wokół 

gwiazdy typu słonecznego”. 

 

 

James Peebles wniósł istotny wkład w badania kosmologiczne. Jest uznawany za 

jednego z głównych kosmologów drugiej połowy XX wieku. Jego teoretyczne prace 

pozwoliły przekształcić kosmologię w ciągu ostatnich 50 lat ze sfery spekulacji do 

naukowo rozwiniętej dyscypliny i stanowią podstawę dla naszego obecnego 

zrozumienia Wszechświata jako całości i jego ewolucji. Peebles jako jeden z 

pierwszych postulował istnienie tzw. mikrofalowego promieniowania tła (co zostało 

potem potwierdzone). Zajmował się kwestiami związanymi z Wielkim Wybuchem, 

pierwotną nukleosyntezą, zagadką ciemnej materii, czy powstawaniem struktur we 

Wszechświecie. 

Z kolei odkrycie, którego dokonali Michel Mayor oraz Didier Queloz, wpływa na 

zrozumienie naszego miejsca we Wszechświecie w nieco innej skali niż 

kosmologiczna. Chodzi tutaj o potwierdzenie, że inne gwiazdy podobne do Słońca, 

także mają swoje planety. Obecnie naukowcy znają już ponad 4000 takich 

egzoplanet. 

 

 

 

 

 

 



Nagroda Nobla 2019 w dziedzinie chemii 

Wśród laureatów znalazły się trzy osoby: 

 John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino 

wyróżnione „za rozwój akumulatorów litowo - jonowych”. 

Śmiało można powiedzieć, że odkąd weszły na rynek w 1991 r., akumulatory litowo-

-jonowe zrewolucjonizowały nasze życie. Położyły podwaliny pod bezprzewodowe, 

pozbawione paliw kopalnych społeczeństwo. Umożliwiły rozwój telekomunikacji 

(dzięki bateriom litowo-jonowym nasze niezwykle rozbudowane technologicznie 

iPhone′y możemy ładować tylko raz na dobę), motoryzacji proekologicznej 

(samochody elektryczne dalekiego zasięgu) i magazynowanie energii ze źródeł 

odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. 

 

 

 

Nagroda Nobla 2019 w dziedzinie medycyny i fizjologii 

Nagroda została przyznana 3 naukowcom, którzy odkryli sposób, w jaki 

komórki wykrywają stężenie tlenu i dostosowują się do jego zmiennego 

poziomu. 

 William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza otrzymali 

wyróżnienie „za odkrycia, w jaki sposób komórki wyczuwają i 

dostosowują się do dostępności tlenu”. 

 
Odkrycie naukowców jest istotne z punktu widzenia leczenia wielu chorób. Na oficjalnej 

stronie Komitetu Noblowskiego możemy przeczytać, że dokonanie „ma fundamentalne 

znaczenie w fizjologii i utorowało drogę dla nowych obiecujących strategii walki z anemią, 

nowotworami i wieloma innymi chorobami”. 


