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Pogromcy mitow odcinki

Strona 2 Strona 3 Kategorie Wszystkie wiadomości » Artykuły pokrewne Emila Borzechowskiego 28 sierpnia o 15:29 - Adam Siennica 3 października, 2017 o 10:53 - Kamil Śmiałkowski 22 lipca 2015 o 13:01 17:01 - Dawid Rydzek 16 lipca 2013 o 10:27 - #[1] Odcinek Title[2] Myter Premieres Pilot 1 Assisted 1 Rocket Car[3]Jet-Chelo
Chevrolet Chevrolet. Pop Rocks (pomarańczowy proszek) i soda. USA:2003 2 2 Eksplodujące puszki[3]Biscuit Bazooka Toaleta w samolocie. Pocisk z ciasta. Rozbij szkło własnym ciałem. USA:2003 3 3 Poppy-Seed Narkotyków Test Flying Chair. Opiaty w opiatach. Śmierć po pomalowaniu ciała złotą farbą (Goldfinger). USA:2003 Seria 1
4 1 (Eksplodujące Toaleta[4])Eksplodujące Toaleta Czy tyłek wrzucony do muszli klozetowej spowoduje eksplozję? Powoli spadasz na mokro. Piłka lodowa i strzelanie z parasolem. USA:2003 5 2 Telefon komórkowy + Stacja benzynowa = Explosia[3](Komórka niszczy stacji benzynowej[4]) Telefon komórkowy niszczy stacji benzynowej
może cell wysadzić stacji benzynowej? Silikonowy biust na płaszczyźnie. Pękające płyty CD. USA:2003 6 3 Beczka cegiełka cegła cegły cegły. na trzeciej szynie. Destrukcyjna siła portfela skóry węgorza. USA:2003 7 4 Falling Cent[3] Penny Drop Czy jednocentowa moneta może spaść z dachu Empire State Building zabić człowieka?
Kuchenką mikrofalową. Uszczelnienia odbierające fale radiowe. USA:2003 8 5 Przedwczesny pochówek[3] (Pochowany pochowany żywcem. Czyszczenie kolki i więcej. Jeśli ktoś trzyma przed sobą młotek, wpadając do wody, czy obrażenia będą niewielkie? USA:2003 9 6 Język ciągnie Błyskawica[3](Lightning Strike / Tongue
Piercing[4])Lightning Strikes / Tongue Piercings Lightning and Earring in Tongue. Armata wykonana z drewna. Jak oszukać alkomat? USA:2003 10 7 Śmierdzący samochód śmierdzący samochód śmierdzący samochód. Start rakiety. USA:2003 11 8 Ucieczka z Alcatraz[3]Alcatraz Ucieczka z Alcatraz. Kaczki echo. Wióry w ludzkim ciele.
USA:2003 12 9 Kylling Thrower[3](Chicken Gun[4])Chicken Gun Chicken vs Airplane. Śmiertelna pralka. Ośmiornica w żołądku. USA:2004 13 10 (Wybuchowa dekompresja[4])Wybuchowa dekompresja Czy mała dziura w płaszczu samolotu, wykonana z pistoletu, który zasysa pasażerów na zewnątrz? Rozdarta tylna oś. Kaseta zamiast
bezpiecznika. USA:2004 14 11 Na dno z Titanicem[3] (Tonący Titanic[4])Zatopienie Titanica Czy tonący statek wciągnie człowieka do wody? Pamięć o złotej rybce. Eksplodujący atut. USA:2004 15 12 Bridge March[3]Break Step Bridge Czy rytmiczny marsz żołnierzy przez most może doprowadzić do jego upadku? Szczoteczka do zębów
z niespodzianką. Czy rolandsby wyciągnąć narciarza? USA:2004 16 13 (Pochowany w betonowym betonowym grobie. Taksówka przewrócona przez odrzutowiec. Kosiarka – najniebezpieczniejszy pająk na świecie. Mity Revisited na trzeciej kolei. Goldfinger. Latające kurczaki. Pocisk lodowy. Komórka wysadza stację benzynową.
Wybuchające Aerozolu. Wybuchowy biustonosz. Most rozdarty przez wojsko. USA:2004 Seria 2 18 1 (Scuba Diver i Car Capers Czy możliwe jest, aby pompa helikoptera strażackiego wyciągnąć nurka z wody i przenieść go na miejsce pożaru? Mity samochodowe: Zatkana rura wydechowa Przepychanka wylana do zbiornika wysadzi
samochód Cukier w benzynie Kulki na ćmy w zbiorniku Strzał w zbiorniku powoduje wybuch Czy jeśli ukryjemy się za drzwiami samochodu, nie zostaniemy zastrzeleni? Cola zamiast czynnika chłodniczego Egg uszczelnia uszkodzoną chłodnicę monet w gaźniku zniszczy silnik wybielacza w oleju. USA:2004 19 2 (Ancient Rays of
Death[4])Ancient Death Rays Ancient Rays of Archimedes' Death. Czyszczenie po skunksie – najskuteczniejszym lekarstwem. Obiekty kuloodporne. USA:2004 20 3 Unoszący się pojazd[3](Winda śmierci, Lewitujący Pojazd[4])Winda Śmierci, Poduszkowiec maszyny lewitacyjnej. Spadająca winda. USA:2004 21 4 Czy radar policji może
zostać oszukany? [3] (Radar zwodzący[4]) Obrót spadochronem z detektora radarowego. Oszukuj policyjny radar. USA:2004 22 5 Kurzawka[3]Quicksand Suszarka do włosów w wannie. Śmiertelnie kurczaka. Eksplodujący tatuaż. USA:2004 23 6 Wybuchowe kule[3] (Eksplodujący Jawbreaker Explosive Jawbreaker. Działko
elektrostatyczne. Zabójcza mapa. USA:2004 24 7 Ping Pong Rescue[3]Ping Pong Rescue Ping pong piłki do wydobycia zatopionej łodzi. Czy balony podniosą dziecko? USA:2004 25 8 (Katapulta[4])Wysięgnik-Lift Katapulta Crane-Katapulta. Klimatyzacja lub otwarte okna? USA:2004 26 9 Bomba owadobójcze[3] (Eksplodujący dom
eksplodujący aerozol. Rozmowa z roślinami. Igła w sianie. USA:2004 27 10 Dynastia Ming Astronaut dynastii Ming Dynastii. Wolna energia. Zabójczy wiatrak sufitowy. USA:2004 28 11 Brown Note zmieciony przez strzał. Brązowy dźwięk. Chińskie tortury wodne. USA:2005 29 12 (Ucieczka z Salsą[4])Salsa Escape Czyszczenie betoniarki
dynamitem. Ucieczka z więzienia z salsą. USA:2005 30 13 Eksplodujący Port-a-Potty Car Pole Vault. Wybuchowa toaleta nośna. USA:2005 31 14 Czy siew jest zaraźliwy? [3] Czy ziewanie jest zaraźliwe? Resorak kontra samochód. Czy siew jest zaraźliwy? Czy grzanki zawsze spadają? USA:2005 32 15 Chłodzenie Six
Pack[3]Chłodzenie Sześciopak Sposoby szybko cool piwa. Stare baterie. USA:2005 Seria 3 Seria 4 1 (Konfederacja Rocket[4])Konfederacja Rocket Konfederacji Rocket Rocket. USA:2005 2 (Myths of Vodka[4])Vodka Myths Samochód przyciśnięty przez ciężarówkę. Wódka walczy z nieprzyjemnym zapachem. USA:2005 3 Steel Toe-Cap
Amputacja z amputacją Steel Toe-Cap ze stalowym toe toe. Plecak odrzutowy zasilany butelkami z wodą. Choroby morskie - Kill or Cure Seasickness - radykalna terapia. Otwarty słup zmniejsza zużycie paliwa. USA:2005 5 jest z papieru Zrób śmiertelną kuszę? [3] (Kusza papierowa[4]) Papierowa kusza z kusza. Mity o wódce, część. 2.
USA:2006 6 Jak wysłać samolot? [3] (postrzępione samoloty[4]) Rozdrobnione samoloty rozdrobnione. Ogniska bez zapałek. USA:2006 7 Archimedes Solar Igniter[3] (Rays of Death Archimedes[4])Archimedes Death Ray Ancient Ray of Archimedes' Death, Part 2. USA:2006 8 Ball with Helium Football Will a ball filled with hel fly on?
Złapać pociski zębami. USA:2006 9 Czy Benjamin Franklin odkrył elektryczność? [3] (Franklin's Kite[4]) Franklin's Kite Franklin. Śmiertelne gazy. Eksplodujące pęcherzyki. USA:2006 10 Czy telefon komórkowy może spowodować katastrofę samolotu? [3] (Telefony komórkowe w samolocie[4]) Telefony komórkowe w samolocie Flying
Pontoon. Telefon komórkowy w samolocie. USA:2006 11 Czy Spadająca Piłka Kill? [3] (Pociski wystrzelone w górę[4]) Pociski wystrzeliły czy pocisk wystrzelony w górę spadł na ziemię Zabijając Strzelca? Mity o wódce, część. 3. STANY ZJEDNOCZONE:2006 12 ? (Mity znowu[4]) Mity ponownie otworzyły opancerzoną wodę. Strzałka
dzielona. Rakieta na salami. USA:2006 13 Mind Control[3]Mind Control Painting mieszkanie sposób Johnny Bean. Kontrola umysłu. USA:2006 14 ? Eksplodujące spodnie eksplodujące spodnie wybuchające spodnie. Czy producenci samochodów squirm z firm naftowych do produkcji samochodów głodnych paliwa? USA:2006 15 (Armata
parowa archimedes. Pudełko zbożowe ma więcej składników odżywczych niż samo ziarno. USA:2006 16 Czy Vortex Kill? / Czy szybciej pług śnieżny Sway z Road Car? [3] (Water Vortex / Snowplow[4]) Whirlpool / Snowplow Czy pług śnieżny wciągnie do morza? Samochód zdmuchnięty z drogi przez pług śnieżny. USA:2006 17
(Zbrodnie i postawy Mity 1[4])Zbrodnie i Mit-Postawy 1 Penetracja w stylu filmu: Wspinaczka wał wentylacyjny Laserowy czujnik ruchu Czujnik ciśnienia Film sposoby otwierania sejfu. USA:2006 18 (Zbrodnie i Mit-Postawy 2 Beat czytnik linii papilarnych. Jak obsługiwać czujnik ruchu. Otwarcie sejfu nitrogliceryną. USA:2006 19 Czy bardzo
potężny stereo zniszczyć samochód? [3] (Niszczycielski subwoofer[4]) Miażdżący subwoofer niszczy moc subwoofera. Kiedy jemy samochód po pothsions, będzie mniej wstrząsów, gdy idziemy szybko? USA:2006 20 Czy Blade Pierce palmy w silnych wiatrów? [3] (Śmiertelna słoma[4]) Śmiertelna słoma śmiertelna słoma. Pierwotna
percepcja. USA:2006 21 Trzęsienie ziemi Maszyna[3]Trzęsienie ziemi Maszyna Nikola's Earthquake Machine. Eksplodująca lampa lawy. USA:2006 22 (Cola i Mentosy[4])Mentos i Soda Cola i mentosy. Znaczek na wirniku śmigłowca może spowodować katastrofę. USA:2006 23 Czy Stalowa Lina Cut Man na pół? [3] Killer Cable Snaps
Czy złamana lina przetnie człowieka na pół? Nagrania nagrane na starych USA:2006 24 Czy betonowa zjeżdżalnia? [3] (Betonowy Szybowiec[4]) Betonowy szybowiec Wiatr z peronu pociągiem. Betonowe szybowce. USA:2006 25 Butla gazowa Rocket Wydmuchiwane z platformy pociągiem. Betonowe szybowce. WIĘCEJ Mitów
Revisited Replay: Rocket na salami Czy przyłożenie z rąk do szkła zapobiegnie jej rozbiciu przez skałę? Dźwięk napisany na płótnie Flap opuszczony vs podniesiony. USA:2006 27 Czy jednorazowe zapalniczki zrobić boom? [3] (Eksplodujący zapalniczka[4]) Eksplodujący zapalniczka, lżejsza. Rewolwerowieci byli w stanie strzelać
spadającą monetą. Dźwięk napisany na płótnie Flap opuszczony vs podniesione USA:2006 28 Czy Antigravity fakt naukowy lub fikcji? [3] Urządzenie antygrawitacyjne Czy christmas lights podpaliło choinkę? Urządzenie antygrawitacyjne. USA:2006 29 Mity na temat broni[3] Broń palna Folklor Odwrócony pocisk. Młot vs młot - czy
eksplodują? Strzał w skalę. Walka z pociskami. USA:2006 30 Czy eksplozja może uratować cię przed upadkiem z 6000 metrów? 22.000 Stóp Fall Shooter, który spadł z samolotu, przeżył upadek z 6700 stóp, gdy spadł do eksplodującego dworca kolejowego. Czy oszczędza energię lub zużywa więcej energii, aby wyłączyć światła za
każdym razem, gdy wychodzimy z pokoju? USA:2006 Seria 5 1 (Hindenburg Mystery[4])Tajemnica Hindenberga Co spowodowało pożar na pokładzie sterowca Hindenburg - wodoru lub termitów okładziny? Czy łatwiej jest uciec od krokodyla wykonując zygzaki? USA:2007 2 Jak najlepiej uciec z tonącego samochodu? [3] (Podwodny



samochód[4]) Podwodny samochód Adam próbuje wydostać się z zatopionego samochodu. Czy mogę złożyć papier więcej niż 7 razy? USA:2007 3 (Fotoradary[4])Fotoradary Fotoradary - jak je oszukać? Eksplodujące plamy nitrogliceryny. USA:2007 4 (Mity o psach[4]) Mity psów nie mogą być starym psem, aby nauczyć się nowych
sztuczek? Jak pokonać psa defensywnego? Utrata ogar. Więcej mitów Revisited Mad Puzon. Jeśli włożysz palec do lufy pistoletu, czy lufa eksploduje? Śmiertelny strzał na wagę. Młotek do młotka. USA:2007 6 Czy ludzki głos blow out fire? [3] Gaśnica ognia głosowego wyłącza firefighting za pomocą Twojego głosu. Hipnoza: kilka teorii.
USA:2007 7 (Ptaki w ciężarówce Czy ptaki latające w ciężarówce sprawiają, że pojazd jest lżejszy? Split łódź. USA:2007 8 (Running on Water[4])Walking on Water Martial Arts Episode. Spacer po wodzie. Złapać miecz i strzelać rękami. USA:2007 9 Dziki Zachód[3] (Western Myths[4])Western Myths Zestrzelenie kapelusza z głowy.
Zabójcza poduszka powietrzna. Ucieczka z więzienia w starym stylu zachodnim. USA:2007 10 (Mity o ciężarówkach[4])Big Rig Mity Czy eksplodujące opony ciężarówki mogą złamać głowę? Jazda w ciężarówce w tunelu aerodynamicznym. Dostęp do naczepy podczas jazdy. Stany Zjednoczone:2007 11 Odcinek specjalny[4])Śnieżne
specjalne strzelanie lub strzelanie z bicza może wywołać lawinę. Czy język naprawdę zamarznie na słupie? Jazda po lodzie. USA:2007 12 Czy Hollywood Heroizm rzeczywiście zapisać innych od skutków wybuchu granatu? [3] (Granat i Kalle[4]) Granaty i jelita Czy skutecznie chronisz ludzi przed wybuchającym granatem? Autohipnozy.
Podarty żołądek z koli i mentos. USA:2007 13 (Baseball Myths[4])Baseball Mity Czy piłka latać po uderzeniu kijem wypełnionym rekwizytem? Przechowywanie kulek w wilgotnym pomieszczeniu skraca ich lot. Kulki podkręcania. Zużycie pozwala szybciej dostać się do podstawy. Czy można uderzyć piłkę, aby złamać skórę z niego?
Viewer:2007 14 (Specjalne kichanie widza z otwartymi oczami spowoduje, że wyskoczy. Czy przełącznik biegu wstecznego zatrzyma samochód? Eksplodujący samochód. Co zatrzyma nóż? Zabójczy rzeźnicy. Włamać się do samochodu z piłką tenisową. USA:2007 15 (Superhero Hour[4])Superhero Hour Handheld Harpoon. Kiedy trafisz
kogoś z pierścieniem na palcu, będzie odcisk w ich kształcie? Ubierz się w budce telefonicznej. Obróć Batmobil pod kątem 90 stopni. USA:2007 16 Sheet on Bull[3](Red Sheet on Bull[4])Red Rag for a Bull Ammo in the oven.USA:2007 16 Sheet on Bull[3](Red Sheet on Bull[4])Red Rag for a Bull Ammo in the oven. Czy czerwona kartka
podrażnia byka? Naboje i puszki z aerozolem w ognisku. Byk w składzie porcelany. USA:2007 17 (Ewolucja Mitu[4])Ewolucja mitów Czy ninja mogą przeskoczyć pocisk ręką? Wdychać powietrze z opon samochodu. Poduszka powietrzna może złamać kciuki. Wersja: Włącz fotoradar. Eksplodujące żetony. USA:2007 18
(Pioneers[4])Trailblazers Path z paliwem za samochodem. Defibrylator i cholewka z drutami usztywniającymi. Droga od prochu. Eksplodujący podgrzewacz wody Czy kocioł wodny może płonąć przez dach? Czy ktoś ciągnięty przez konia na ziemi podpalił jego dżinsy? Mordercze dżinsy. USA: 2007 20 Czy to naprawdę tak proste, jak to
mówi się strzelać ryb w beczce? [3] (Strzelaj do ryb w beczce[4]) Strzelanie do ryb w beczce Czy naprawdę łatwo jest zabić pływającą rybę w beczce? Co najlepiej łagodzi ostry smak papryki? Słonie i myszy. USA:2007 21 (Piraci 2[4])Piraci 2 Myth Busters po raz kolejny szukają prawdy w legendach i opowieściach o piratach. Tym razem
zainspirował ich film Piraci z Karaibów. Piracki okręt podwodny. Kopać na plaży. Nagrywanie ze sztućcami, butelkami wina, drewnianymi nogami. USA:2007 22 Czy para może prowadzić karabin maszynowy? [3] (Konfederacja Steam Rifle[4]) Konfederacja Steam Gun Konfederacja Rocket. Jak oszukać wykrywacz kłamstw? USA:2007 23
Special Air Section[3](Airplane Hour[4])Czy osoba bez przeszkolenia w locie może bezpiecznie sprowadzić samolot na ziemię? Mity spadochronowe. USA:2007 24 (James Bond, część 1[4])James Bond, Część 1 Czy elektromagnes w zegarku jest zdolny do zmiany torów Eksplodujący propancylinder. Przeskoczyć przez łódź motorową.
USA:2008 25 Czy ołów może być lżejszy od powietrza? [3] (Balon ołowiany[4]) Balon ołowiu balonu ołowiu. Czy można stworzyć falę dla surferów z dynamitem? USA:2008 26 Samoloty na taśmie przenośnika Samolot startuje z przenośnika taśmowego. Karaluchy i promieniowanie. Czy zamarznięta pianka do golenia wypełni samochód
po zamrożeniu? USA:2008 27 (James Bond, część 2[4])James Bond, Część 2 Agent's Explosive Ball Pen 007. Odciąć głowy z kapelusza Czy stalowa szczęka może złamać metalową linę? Zszokowany czy zdezorientowany? Viewer:2008 28 (Odcinek specjalny 2[4])Specjalny 2 Pistolet maszynowy Arrowhead Shear Tree. Czerniowce
pod okiem pochłaniają światło. Zjazd na linie na dżinsach. Czy iskra pójdzie drogą od pyłu, a następnie spowoduje wybuch beczki pyłu przenoszonej przez kogoś? USA:2008 29 (Mity MacGyvera)MacGyver Myths MacGyver's Sodium Bomb. Czy można zbudować samolot z pędów bambusa, worków na śmieci, taśmy i silnika z fabryki
betonu? Wyścigu. USA:2008 Seria 6 1 (Alaska Special Episode[4])Alaska Special SUV pod lodem. Zderzenie z łosiem. Zwariować w dalekim. USA:2008 2 (Lądowanie na Księżycu[4])NASA Moon Landing Lander na Księżycu w 1969 r. mistyfikacja NASA? Fałszywe zdjęcia. Ślady na Księżycu. Zmniejszona grawitacja lub powolne
fotografowanie? Walenie flagą. Blask na Księżycu. USA:2008 3 (Exploding Steak[4])Czy materiały wybuchowe zmiękczą? Agresywna jazda a bezpieczna jazda. USA:2008 4 (Ninja 2[4])Ninjas 2 Catching Shot Part. 2. Dandelion. 1-calowy cios. USA:2008 5 Blind Driver[3]Blind Driving Blind za kierownicą. Mity golfowe. USA:2008 6 (Wiralna
Hour[4])Wirusowa godzina lewitująca samochód. Omdlenia kóz. Armaty trocin. Łódź na niewidzialnej wodzie. USA:2008 7 Książka telefoniczna i tarcie[3]Książka telefoniczna Tarcie Dwa połączone katalogi nie mogą być rozdzielone. Improwizowana bomba głębinowa. USA:2008 8 (Paralizator wody[4])Paralizator wody paralizatora wody.
Gaśnica w pożarze. Chodzenie na gorących węglach USA:2008 9 (Motocykl Salto[4]) Motocykl Flip Motocykl Somersaults. Ucieczka z więzienia. USA:2008 10 (Ucieczka z trumny[4])Trumna Punch Co to jest kuloodporne? Cz. 2 Ucieczka z trumny. Usa:2008 11 (No More Bang[4])End With a Bang Polishing Poop. Czy lepiej wziąć coś z
biegu? Lepiej skończyć z hukiem. USA:2008 12 Spoofed Fairy TalesFar-Fetched Fabs Deadly Bamboo. Metale alkaliczne w wodzie. Alkohol ochładza się. Wybuchowe pianino. ? Seria 7 1 Eksplodujące zderzaki[3]Eksplodujące zderzaki eksplodujące zderzaki. Strzała wystrzelona z konia w galopie ma większą moc przebicia. USA:2009 2
Banana Slide / Podwójne moczenie[3] Banana Slip / Double-Dip Banana Peel. Domowe diamenty. Ponowne moczenie nadmiernie ugryziony chip w kąpieli jest tak niehigieniczne jak moczenie usta w USA:2009 3 Pływanie w w Syrop Pływanie w syropie. Otwórz zamek w stylu MacGyver. USA:2009 4 (Odcinek specjalny
YouTube[4])Bomba z meczu specjalnego na YouTube. Kula klocków lego. Płonące opony. Głośnik z papierowej płyty. USA:2009 5 Jazda w deszczu z Cabrioible[3](Samochód vs. Deszcz[4]) Samochód vs. Deszcz Cabriolet w deszczu. Pandemonium kukurydziane. USA:2009 6 Swing Saga[3]Tilt Saga Swing Saga. USA:2009 7 (Alaska
Special Episode[4])Alaska Special Pycret Madness. Samochód dzielony. USA:2009 8 Ucieczka z więzienia, część 2[3] Prison Escape Driving na dachu samochodu. Cięcie siatek nicią dentystyczną. Ucieczka z armaty i kuli u twoich stóp. USA:2009 9 Overclocking Bullet[3]Zakrzywione kule pękające szkło. Podkręcanie pocisku. USA:2009
10 (Termite vs. Ice[4])Thermite vs. Ice Termite vs. Ice. Nagrywanie z głośnika. Złamany kciuk. USA:2009 11 Impact Skateboard[3] (Wyskocz ze skarpet[4])Knock Your Socks Off Pocisk wystrzelony vs Dropped Missile. Czy można kogoś uderzyć, żeby wyskoczył ze skarpetek? USA:2009 12 102 Użycie taśmy klejącej[3](Czas z taśmą
klejącą[4])&lt; Taśma klejąca Godzina podnoszenia samochodu na taśmie. Armata z taśmy. Załataj łódź i łódź taśmą klejącą. USA:2009 13 Dom i huragan (Huragan i Windows[4])Huragan Windows Czy lepiej zamknąć okna w domu lub otworzyć podczas huraganu? Złamana głowa. Eksplodująca choinka. USA:2009 14 Katastrofy
kuchenne[3](Spalanie tłuszczu[4])Smarowane Błyskawica Spalanie tłuszczu + woda. C4 w kuchence mikrofalowej. Armatki serowe. USA:2009 15 Myth Evolution Rocket Kettle. Strzelanie za rogiem. Jazda na dachu części samochodu. 2. Otwarcie kłódki ciekłym azotem. Wycinanie automatycznie. USA:2009 16 Wypadek samochodowy i
burn Jest samochód, który spada z urwiska zawsze trzeba eksplodować? Domowa rakieta. USA:2009 17 Mini Myth Masakra[3]Mini Myth Mayhem Czy kokos bez opakowania wysłane w mailu dotrzeć do adresaty? Zapal walki z pistoletem. Świece wykonane z woskowiny. Czy śpiący człowiek, wkładamy rękę do wody, zmoknąć w nocy?
Armata bambusowa. Dostarczyć płynny ołów. USA:2009 18 (Trash Dive[4])Dumpster Diving Jump to trash. Jeśli wąż pneumaowy pęknie, nurek zostanie wciągnięty do kasku? USA:2009 19 Sparkling Escape[3] (Ucieczka z więzienia z pomocą zgagi narkotyków[4])Antaccid Jail Break Ucieczka z więzienia przez agenta halsburn. Jazda w
nocy bez świateł mijania. USA:2009 20 Zdrowe i całe[3] Nieuzbrojony i bez szwanku Czy chcesz go wybić z ręki, strzelając z pistoletu wroga? Hop autobusem przez wyrwać w transferze. USA:2009 21 Nasty and Dirty (Hidden Nasty[4])Hidden Nasties Rats siusiu w puszkach kolka. Skok samochodem przez jezioro. Muszla klozetowa
najczystszym miejscem w domu. USA:2009 Seria 8 1 (Bullet-Boomerang[4])Kula Boomeranga Czy pocisk może skakać trzy razy, wrócić i zabić strzelca? Cała prawda o średniowiecznym zwyczaju strzelania do zainfekowanych ciał zmarłych przez mury zamków. USA:2010 2 Deadly Soda Water[3]Soda Cup Killer Czy kubek mrożonej
sody rzuconej na przednią szybę przejeżdżającego samochodu przebije go i zabije kierowcę? Czy możesz trzymać krawędź budynku na palcach? Czy można wspiąć się do środka, wieszając się na płozy latającego śmigłowca? USA:2010 3 Underwater Shelter[3]Dive to survive Can you escape the shockwave by diving? Pancerne książki
telefoniczne. USA:2010 4 Agent Escape[3]Spy Car Escape Jak stracić pościg? Jeśli obiekt do przodu jest wystrzeliwany z taką samą prędkością do tyłu, czy spadnie pionowo w dół? USA:2010 5 Bottle Bash Blow Czy uderzenie pustej butelki piwa spowoduje więcej szkód niż pełna? Armata skórzana. USA:2010 6 (Mythssion Control
Revision: Myth retrospekcja: Zderzenie dwóch pojazdów z prędkością 80 km / h odpowiada jednostronnemu uderzeniu z prędkością 160 km / h Wyskakiwanie ze skarpet, część 2. Usa:2010 7 (No Work No Knockers[4]) Bez bólu, No Gain Women są lepsze w długotrwałym bólu. Rakieta z butli gazowej. Czy rudy są bardziej podatne na
ból? Klątwy łagodzą ból. USA:2010 8 102 Adhesive Tape Applications[5](Time with Duct Tape 2[4]) Taśma klejąca Godzina 2 Zdobywcy ponownie przetestują możliwości taśmy klejącej: Most z taśmą kolanową Naprawa samochodu Zatrzymanie pojazdu z zaporą z taśmy. USA:2010 9 Zjeżdżalnia wodna[3]Zjeżdżalnia wodna Wipeout
Zjeżdżalnia wodna. Chcesz zaoszczędzić paliwo? Nie skręcaj w lewo! USA:2010 10 (Fireball Stun Gun Czy Pepper Spray i Stun Shot Produkować Fireball? Mężczyzna strzelił w powietrze z fajerwerkami. USA:2010 11 Katar[3](Grypa Fiction[4])Grypa Fiction Czy możesz śniegu z prędkością 9 metrów z prędkością 160 km / h? Gilotyna z
przedniej szyby przenoszona przez tornado. Czy można zarazić się katarem? USA:2010 12 Tornado[3](Storm Myths[4])Burza Goni mity Adam i Jamie eksperymentują z żywiołami. Czy samochody łowców tornad są odporne na huragany? Przenośny schron. USA:2010 13 Wygraj z Dog Tracker, Część 2[3](Dog Hair[4])Hair of the Dog
Repeta: Jak stracić ogar. Oszukać psa. USA:2010 14 Quick-Fire Ballista[3]Arrow Machine Gun Ancient Weapon. Zmęczenie vs jazda na podwójnym gazie. USA:2010 15 Cold Feet[3] Cold Feet Tym razem są pogromcy mitów szuka prawdy w dwóch angielskich przysłów: Heap na wentylator? Zimne stopy strachu. USA:2010 Series 9 1
Samochody inżynierii odwrotnej z lat 70-tych są bardziej aerodynamiczne z tyłu niż z przodu. Śmiertelna deska surfingowa. 08.02.2011 2 Masakra rosy[3]Chaos rosy Ciągnąc obrus bez zniszczenia obietnicy. Czy naprawdę używamy tylko 10% naszego mózgu? 09.02.2011 3 (MiniMite Madness[4])MiniMyth Madness Elegancki smoking
pod saftą nurkową. Lekko zawyżone opony znacznie zwiększają zużycie paliwa. Wymiana kamizelki kuloodpornej. Czy naprawdę łatwo jest wziąć lizaka dla swojego dziecka? Natychmiast zamrażanie piwa. 10.02.2011 Odwróć podwodny samochód pod wodą. Strzał z pistoletu przez karton mleka zapobiegnie wybuchowi gazu. 11.02.2011
5 Odcinek specjalny: Cała prawda o robakach[3]Bug Special 1000 pszczół podniesie laptopa. Woda odlatuje. Zabójca owadów. 14.02.2011 6 (Odcinek specjalny: Green Hornet[4])Green Hornet Specjalne mity z filmu Green Hornet: Latający buldożer Czy winda przetnie samochód na pół? 15.02.2011 7 (Presidential
Challenge[4])President's Challenge Mirror Archimedes. Salto samochodowe. 07.02.2011 Seria 10 1 (Operacja Valkyrie[4])Valkyrie Boom Za kulisami zabójstwa Hitlera. Wytrzeźwienia policzek w twarz. 1.05.2011 2 Mission Impossible: Kto to jest? [3] (Mission Impossible Mask[4]) Maska Mission Impossible Czy możesz zmienić swoją
tożsamość za pomocą gumowej maski, jak w Mission: Impossible? Obrotowa karuzela z pistoletem. 2.05.2011 3 (Bieganie po wodzie. Jak chronić przed wybuchem C4? 3.05.2011 4 Eksplozja niebieskiego lodu metanu spowodowana przez toster. Czy wrak samolotu zamieni się w niebieski lód? 30.08.2011 5 Problemy z bańkami[3]Bańki
z bąbelkami zmniejszają odporność na wodę. Topór dynamitu. 6.09.2011 6 (Blow Your Sail[4])Blow Your Own Sail Sounds z Hollywoodzkich Filmów. Czy wiatrak wiejący w żagle przeniesie statek? 13.09.2011 7 Pierwsza torpeda torpedowa z 1200 roku. Strzelaj do butelek wina. 20.09.2011 8 (Agent's Car 2[4])Spy Car 2 Jak stracić Pościg
2. Pociski obracają się na lodzie. 27.09.2011 9 Ucieczka z piłki[3]Dodge a Bullet Czy możesz uciec od piłki? Upadek na beton vs spadek na wodę. 4.10.2011 10 Zapiąć płaską oponę[3]Zapiąć płaski sposób naprawy uszkodzonej opony. 11.10.2011 11 Pozostawić światło świetlne bez żarówki. Jak zatrzymać samochód, który musi jechać
zbyt szybko? 18.10.2011 12 Papierowy pancerz Czy podwodna eksplozja nie powoduje uszkodzeń, jeśli jesteśmy na wodzie? Papierowa zbroja. 25.10.2011 13 (Idź na prostą[4])Idź na prostą Walking Po omacku. Czy astrolit (dwuskładnikowy materiał wybuchowy) eksploduje w bagażniku w wyniku wypadku? 8.11.2011 14 Motocykl vs.
Motocykle i granatniki są bardziej ekologiczne niż samochody. Eksplodujący granatnik. 15.11.2011 15 (Latająca gilotyna[4])Latająca gilotyna może C4 być używana jako paliwo turystyczne? Latająca gilotyna. 22.11.2011 16 ? [3] (Plan zespołu[4]) Taśma klejąca Samolot? Płaszczyzny z taśmą. Wideo z Internetu: Czy można wspiąć się na
koparkę gąsienicową na wywrotce? 29.11.2011 17 ? [3] (Katastrofa szycia[4]) Katastrofa spustowa Czy iskra może wywołać wybuch metanu w ściekach i wystrzelić nawóz do powietrza? Czy podszewka w sprayu jest niezniszczalna? 6.12.2011 Tytuł odcinka Myths Rejected ShotsOuttakes Slayers zaprezentuje wycięte ze scen programu.
Sklep zakupy Fever ' til You Drop Adam i Jamie Reveal sklepy, w których kupują, często dziwaczne, mity. Za kulisami Hollywood Hollywood Special Backstage obala mity Hollywood. ? Za kulisami Pogromców Mitów. Odcinek specjalny: Shark WeekShark Week Specjalne mity z Szczęk: Moc Ludojada Shark Blow to the Nose lub Gills
Movie Ending - rekin wysadzony w powietrze przez eksplozję butli z tlenem Cage zniszczone przez rekina. Odcinek specjalny: PiratesPirate Special Deadly Splunts. Czy opaski pomagają zobaczyć w ciemności? Pokoje do czyszczenia ubrań? Zjazd na żagiel na nóż. Odcinek specjalny: Tydzień Rekinów 2Shark Week Special 2 Blow to
the Eye. Przyciąga zawstydzające rekiny? Magnes odstrasza rekiny. Psy przyciągają rekiny. Latarka przyciąga rekiny. Ostra papryka odstrasza rekiny. Demolka CarDemolition Derby Mit z filmu Prędkość: Niebezpieczna prędkość. Testy zderzeniowe w stylu Hollywood. Powtórka: Zderzenie dwóch ciężarówek z samochodem osobowym.
Boże Narodzenie Mity Topnienie Bałwan. Śmiertelnie iciss. Wybuchowy indyk. Top 25Top 25 Moments ^ Zamów według cyfrowypolsat.pl/program-tv/discovery-channel i cyfrowypolsat.pl/program-tv/discovery-science ^ angielski tytuł z dsc.discovery.com/fansites/mythbusters/episode/episode.html. ^ a b d e f f i j j k o m n o p q r t u v w x y
z aa ab ac ad ae of ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bq br bs bt bu bb bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq Tytuł przeczytany przez nauczyciela. ^ a b d e f g h i j k o m n o p q r t u v w x y z aa ab ac ad ae of ag ah ah ai aj ak al am an ao ap aq ar
as at au av aw ax ay az ba bb bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs c cv cx cy cz da db dd de df dg dh di Title translation. ↑ Przetłumaczony tytuł pokazany w odcinku. Źródło:
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