Vitsit
Matemaatikoiden lentäviä lauseita vuosien varrelta
"Matrix on vahvasti laskussa." - Olli Koponen
"Ei pitäisi viedä laskareita sänkyyn." - Jaakko Raipala
"Matematiikka ei ole vaikeaa. Ainoastaan tapanne ajatella tekee siitä vaikeaa." - FL Timo Porrasmaa
"Matematiikka ei ole helppoa eikä vaikeaa, se vain on." - FL Timo Porrasmaa
"...määritelmä tekee siitä sopivan vain äärettömän määrättyihin tilanteisiin. Juuri tämä tekeekin Riemann-integroinnista niin sairasta." - FT Olli Martio
"Onkos sen todistus sitten vaikea. Vastaus on ei. Sanoisin jopa, että se on itiö." - FT Olli Martio
"Ei pidä luulla..." - FT Olli Martio
"Topologisessa helvetissä olut on pakattu Kleinin pulloihin." - Tuntematon
"Matemaatikko on kone joka tekee kahvista teorioita." - Paul Erds
"Matemaatikko eks yy koordinaatistoon." - FM Tuomas Korppi
"Olennaisissa tehtävissä äly on erittäin vähäpätöinen lahja." - G. H. Hardy
"Ei todistuksen tarvitse olla ymmärrettävä, kunhan se on oikein." - FL Pekka Pankka
"Mäen alla latu ei yllättäen ollutkaan hyvin määritelty." - FT Jouni Luukkainen (Finlandia-hiihdoissa kaatumisensa jälkeen)
"Topologia on vähän kuin hattu: sitä pitää vaihtaa tilanteen mukaan." - Rami Luisto

Luennoilla kuultua
"Käytän minuutin asiaan, josta en puhu, mutta tavallaan mainitsen." - FT Hans-Olav Tylli
"Teoria ei ole vihollinen, vaan ystävä, joka auttaa." - FT Hans-Olav Tylli
"Olen niin käytännönläheinen, että käytän valinta-aksioomaa enempää miettimättä — Alkossa pulloa valitessa on joskus vaikeaa, mutta aina sieltä joku
mukaan tulee." - Prof. Ilkka Holopainen
"Matemaatikot ovat luonnostaan sketsihahmoja." - Prof. Eero Saksman
"Olihan mulla se epsilon tossa paperissa, mutta se oli niin pieni etten nähnyt." - Mika Koskenoja kirjoitettuaan taululle vahingossa epsilonin sijaan piin
"Jos joku sanoo mulle, että metriset avaruudet ovat tylsiä, vien hänet saunan taakse." - FT Pekka Pankka

Matematiikka-aiheisia vitsejä
"To a mathematician, real life is a special case."
1 + 1 = 3, for large values of 1.
"These days, even the most pure and abstract mathematics is in danger to be applied."
"A tragedy of mathematics is a beautiful conjecture ruined by an ugly fact."
"Old mathematicians never die; they just lose some of their functions."
Lipposen hallitus lupasi ohjelmassaan jakaa työttömien määrän puolella. Kansa hurrasi, mutta huolestunut matemaatikko alkoi epäillä ja suoritti seuraavan
jakolaskun: 470 000:0,5 = 940 000.
The functions are sitting in a bar, chatting (how fast they go from zero at infinity etc.) Suddenly, one cries: "Beware! Derivation is coming!" All immediately
hide themselves under the tables, only the exponential sits calmly on the chair. The derivation come in, sees a function and says: "Hey, don't you fear
me?" "No, I'm e to x", says the exponential self-confidently. "Well", replies the derivation "but who says I differentiate along x?"
What is the shortest mathematicians joke?
-Let epsilon be smaller than zero.
Mathematicians are like Frenchmen:
Whatever you say to them, they translate it into their own language, and forthwith it means something entirely different.

Pick-Up lines to use on mathematics Chicks:

You fascinate me more than the Fundamental Theorem of Calculus
Are you deriveable function? 'Cause I'd like to tangent your curves.
You and I would add up better than a Riemann sum.
My love for you is a monotonic increasing function of time.
Want to come back to my room and see my copy of Euclid's "Elements"?
I'm equivalent to the empty set when you're not with me.

Sanakirja: Mitä matematiikan professori sanoo ja mitä hän sillä tarkoittaa:
Selvästi: En halua kirjoittaa kaikkia välivaiheita.
Triviaali: Jos minun täytyy näyttää kuinka tämä menee, olet väärällä luennolla.
Helposti todistetaan: Todistuksen kirjoittaminen vie vain neljä tuntia.
Käy itse läpi: Tämä on todistuksen tylsä osa, joten voit hyvin käydä sen itse läpi.
Vihje: Tämä on kaikista mahdollisista ratkaisutavoista vaikein.
Kuten edellä: Ainakin yksi rivi todistuksessa näyttää samalta.
Parin rivin todistus: Jätän pois kaiken muun paitsi johtopäätöksen - sitä mitä ei näe, ei voi kyseenalaistaa.
Lyhyesti: Aika loppuu kesken, joten puhun ja kirjoitan nopeammin.
Todistus sivuutetaan: Luota minuun, se on totta.
"The reason that every major university maintains a department of mathematics is that it is cheaper to do this than institutionalize all those people."
An engineer thinks that his equations are an approximation to reality. A physicist thinks reality is an approximation to his equations. A mathematician
doesn't care.
A mathematician is a person who says that, when 3 people are supposed to be in a room, but 5 come out, 2 more have to go in so the room is empty.
There are 10 kinds of mathematicians. Those who can think binarily and those who can't.
Life is complex: it has both real and imaginary components.
"The number you have dialed is imaginary. Please, rotate your phone by 90 degrees and try again..."
Ääretön määrä matemaatikkoja meni baariin. ensimmäinen tilasi tuopin olutta, toinen puolikkaan, kolmas neljäsosan jne. Viidennen kohdalla baarimikko
totesi "Te olette kaikki idiootteja" ja kaatoi kaksi tuoppia olutta.
Ääretön määrä matemaatikkoja menee baariin. Ensimmäinen pyytää puolikkaan oluen, toinen 1/3 oluen, kolmas 1/4 oluen, jolloin baarimikko toteaa, ettei
teillä taida rahat riittää.
Kana sanoo cot cot.
Kuinka monta matemaatikkoa tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?
0,999...

http://www.students.tut.fi/~funktio/armo.html

