
Wynalazki, które zmieniły świat. 



Koło to wynalazek, którego powstanie datuje się na około sześć tysięcy 
lat temu. To okrągłe urządzenie może obracać się wokół osi 
przeprowadzonej przez jego środek. Można bez ogródek powiedzieć, 
że dzięki temu wynalazkowi ludzkość znacznie posunęła się do przodu. 

 

 



Dlaczego wynaleziono koło?  

Spowodowała to potrzeba usprawnienia 

 transportu, który był zbyt toporny 

 i czasochłonny. Brak skutecznego  

sposobu na przeniesienie ciężkich  

ładunków, zmusił starożytne  

ludy do opracowania takiego rozwiązania.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGN2wQdbZ1M  

https://www.youtube.com/watch?v=VGN2wQdbZ1M


Silnik parowy – Anglia, 1698 rok 

Para była prawdziwą 
dźwignią rewolucji przemysłowej. 
Wielu wynalazców podjęło próby 
opanowania wody w postaci 
gazowej, lecz powszechnie 
przyjmuje się, że jako pierwszy 
zrobił to angielski inżynier Thomas 
Savery. Stworzył on maszynę 
parową, a konkretniej – pompę 
parową do wypompowywania 
wody z kopalni.  



Pierwowzór chłodziarki opracował 
australijski wynalazca – James 
Harrison, który z zawodu był 
drukarzem. Jego chłodziarki znalazły się 
w sprzedaży w 1862 roku. Większość 
źródeł za twórcę twórcę lodówki uznaje 
jednak Carla von Linde, który  
4 listopada 1876 oficjalnie   
oznajmił  
wynalezienie 

jednostki 

chłodzącej. 



Telegraf – Anglia, 1816 rok 

Angielski naukowiec Francis 
Ronalds jest uważany za 
wynalazcę pierwszego 
zdolnego do pracy systemu 
telekomunikacyjnego. W 
1837 roku Samuel 
Morse rozwinął pomysły 
Anglika. 
Morse stworzył nadający się  
do powszechnego 
użytku telegraf elektryczny.  



Fotografia – Francja, 1816 rok 
 

W roku 1813 Joseph Nicephor 
Niepce rozpoczął eksperymenty 
nad utrwalaniem obrazków za 
pomocą zasobów chemicznych.  
W 1816 naukowiec skonstruował 
camera obscura i wykonał pierwsze 
zdjęcie. 



Pralka 
Od 1782 roku do prania 
używano dużych bębnów 
drewnianych - 
wodoszczelnych kadzi 
wyposażonych w korbę. 
Wkładano do nich 
ubrania, dolewano wody, 
a następnie kręcono 
korbą, która wprawiała 
pranie w ruch. 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=d_Oaqhwkaug  
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Pralka z 1934 roku sama 
utrzymywała stałą temperaturę 
wody, dozowała proszek i płukała.  
W 1937 roku w USA zbudowano 
pierwszą programowaną pralkę 
automatyczną – wykonującą takie 
czynności jak: pranie, płukanie, 
odwirowanie oraz czasowe 
zaprogramowanie czynności, 
ustawienia temperatury wody czy 
szybkości obrotów. 

 

 



Telefon – USA/Kanada, 1876 rok 
 

Nad udoskonalaniem 
konstrukcji telefonu 
pracowało mnóstwo ludzi, 
jednak jedynie  
Aleksandrowi  Bellowi  
przypisywano utworzenie 
praktycznego modelu 
telefonu. 



Telefon komórkowy – USA, 1973 rok 

Martin Cooper i John F. 
Mitchell pracowali w ramach 
projektu, którego celem było 
utworzenie telefonu komórkowego. 
Pomimo znacznej konkurencji 
pomiędzy producentami elektroniki, 
to właśnie inżynierom 
firmy „Motorola” udało się, jako 
pierwszym zrealizować pomysł  
w praktyce. 

 



Lampa żarowa – USA, 1879 rok 
 

Pierwsza „współczesna” 
żarówka dla rynku 
masowego jest dziełem 
rąk Amerykanina –
 Thomasa Edisona i jego 
drużyny inżynierów. 



Samochód – Niemcy, 1886 rok 
 

Niemieckiemu 
inżynierowi Karlowi 
Benzowi przypisywano 
wynalezienie pierwszego 
„wózka z silnikiem.. 
 



Radio – Włochy, 1895 rok 
 

Włoskiemu wynalazcy  
Guglielmo Marconi po  
15 latach eksperymentów  
i udoskonalania konstrukcji 
nadajnika/odbiornika,  
jako pierwszemu udało 
się przekazać radiogram  
na odległość. 
 



Telewizor 

Pierwsza transmisja telewizyjna,  
z Londynu do Nowego Jorku, odbyła 
się 27 stycznia 1928 roku. W dniu  
3 lipca 1928 roku w Londynie odbyła 
się transmisja telewizyjna w kolorze. 
Twórcą obu wynalazków był John 
Logie Baird. Prawdziwą popularność 
telewizja uzyskała po II wojnie 
światowej. 



Samolot – USA, 1903 rok 
 

Bracia Orville i Wilbur Wright – 
zwycięzcy w  konkursie na schemat  
aerodynamicznego szybowca.  
Na początku ubiegłego stulecia 
maszyna braci Wright przeleciał 4 mile 
na niebie nad Karoliną Południową.  
To na zawsze zmieniło sposób 
podróżowania  
i prowadzenia walk przez ludzi. 



Komputer – Anglia, początek XIX wieku 

Matematyczny 
geniusz Charles 
Babbage stworzył analityczną 
maszynę obliczeniową,  
co sprawiło, że stał się  
„ojcem komputera”. 



Internet  
 W drugiej połowie 1980 roku, 

Brytyjczyk Tim Berners-Lee  
i Belg Robert Kajo – pracowali  
w murach CERN-u, który znajduje 
się w Genewie. Programiści mieli 
na celu utworzenie systemu do 
obróbki i wymiany dokumentacji 
naukowo-technicznej, pomiędzy 
instytucjami badawczymi. 
Niezależnie od siebie wynaleźli 
system, który później uzyskał 
nazwę „Internet”. 



Źródła: zasoby Internetu 
 
https://zalajkowane.pl/najwazniejsze-wynalazki-w-historii-ludzkosci/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=d_Oaqhwkaug  
 
https://www.google.com/search?q=historia+powstania+lod%C3%B3wki&oq=&aqs=chrome.2.35i39i362l8.18117j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
 
http://www.educom.net.pl/kluczowe-wynalazki-w-historii-swiata/kolo-wynalazek-sprzed-okolo-szesciu-tysiecy-lat  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VGN2wQdbZ1M  
 
https://www.orange.pl/poradnik/twoj-internet/jak-to-sie-zaczelo-czyli-historia-internetu/   
 
https://www.youtube.com/watch?v=OtacV0yVIog  
 
https://www.google.com/search?q=wynalazki+kt%C3%B3re+zmieni%C5%82y+%C5%9Bwiat+film&sxsrf=ALiCzsbh3MkiH7NS1krJETuTb5t9QAWQgQ:1667726
821049&source=lnms  
 
https://www.google.com/search?q=historia+telewizji+na+%C5%9Bwiecie&oq=historia+telewizji+na+%C5%9Bwiecie&aqs=chrome..69i57.27386j0j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mfTHgAGx1nY  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw6_05sJ8xc  
 
 

https://zalajkowane.pl/najwazniejsze-wynalazki-w-historii-ludzkosci/
https://zalajkowane.pl/najwazniejsze-wynalazki-w-historii-ludzkosci/
https://zalajkowane.pl/najwazniejsze-wynalazki-w-historii-ludzkosci/

