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Absurd jest to pojęcie określające sytuację lub myśl, która jest pozbawiona sensu lub jest 

wewnętrznie sprzeczna.  

Absurdy w naszym życiu czasami się zdarzają . Przedstawiamy Wam kilka z nich: 

- w architekturze 

 

                                   

 

-  w przedmiotach codziennego użytku:   

                                                 

 

 

 



W Księdze Rekordów Guinnessa też można  

znaleźć kilka absurdalnych wyczynów: 

1. Największa liczba słomek wepchniętych do ust  

    

 
 

 

2. Najwyższy skok przez poprzeczkę w wykonaniu 

lamy. 

 

 

 

3. Największa liczba spinaczy do bielizny 

przypiętych do twarzy w minutę 

 

 
 

Brytyjczyk Simon Elmore 

napchał sobie do ust aż 400 słomek, 

a następnie utrzymał je tam bez 

pomocy rąk przez 10 sekund. Rekord 

został pobity 6 kwietnia 2009 r. 
 

 

 

 

 

 

To jeden z najdziwniejszych 

rekordów - skacząca lama!      

Jednak należy docenić tego 

zwierzaka, imieniem Caspa, który   

żyje w psim schronisku w Porthmado   

i najwyraźniej uważa, że jest psem. 

Nikt nie powiedział mu, że w 

rzeczywistości jest lamą, która nie 

potrafi robić takich rzeczy…              

A jednak Caspa ustanowił światowy 

rekord, przeskakując poprzeczkę o 

wysokości 1,13 m. 

 

 

 

Ten bardzo bolesny rekord został 

ustanowiony przez Włocha 

Silvio Sabba, który do swojej 

twarzy przypiął  51 spinaczy 27 

grudnia 2012 r., w Pioltello we 

Włoszech. Ciekawe jak wyglądała 

jego twarz po ich usunięciu.   

Nie próbujcie tego w domu!!! 

 

 



 

W niektórych państwach wprowadzono przepisy 

prawne, które mogą nas bardzo zadziwić :  

1. Wenecja 

                    

 

2. Chiny 

 

 

3. Hiszpania 

 

 

 

 

 

 
 

W 1993 roku władze Wenecji 

wprowadziły podatek od cienia. Płacą 

go właściciele sklepów, restauracji 

czy domów, których cień pada na 

ziemię gminną. Chodziło o 

zmobilizowanie właścicieli do 

usunięcia wystających daszków, 

markiz i parasoli, a tym samym 

wprowadzenie na ulice więcej słońca. 

 

 

 

Chcąc chronić chińskie tradycje, 

władze tego kraju wprowadziły w 

1996 roku podatek od życia w 

nieformalnych związkach.  

Pary, które chcą żyć na kocią łapę, 

muszą zapłacić 120 euro rocznie. 

 

 

 

 

Na należących do Hiszpanii Balearach 

płaci się podatek od słońca. Płacą go 

turyści odwiedzający takie wyspy 

archipelagu jak Majorka czy Ibiza. 

Stawką za jeden dzień pobytu jest 1 

euro. Ponieważ Baleary odwiedza 

rocznie ponad 10 milionów turystów, 

wpływy z podatku są znaczące. 

 



             

Mamy dla Was propozycję rodzinnej zabawy. Z plansz przedstawionych poniżej spróbujcie pokazać 

dziwne a czasami absurdalne czynności ( np.: jak zamykasz jadowitego węża w klatce) a twoja rodzina 

musi odgadnąć co pokazujesz. Miłej zabawy. 

 

       

 


