
 

 

KLASA 7A 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne. 

Cel: będę znał(a): najważniejsze osiągnięcia techniczne i naukowe poł. XIX w. - pocz. XX w. 

1. Osiągnięcia naukowe poł. XIX w. - pocz. XX w.: 

-teoria ewolucji Karola Darwina 

(współczesny człowiek ukształtował się wyniku trwającej miliony lat ewolucji i pochodzi o 

tych samych przodków co małpy człekokształtne), 

-układ okresowy pierwiastków stworzony przez Rosjanina Dymitra Mendelejewa, 

- polon i rad – Maria Curie – Skłodowska i Piotr Curie ( za co otrzymali Nagrodę Nobla), 

- podstawy genetyki – Gregor Mendel, 

- szczepionka przeciwko wściekliźnie, pasteryzacja – Ludwik Pasteur, 

- szczepionka przeciwko gruźlicy i cholerze – Robert Koch, 

- promienie X – Wilhelm Roentgen, 

2. Osiągnięcia techniczne poł. XIX w. - pocz. XX w.: 

-samoloty – bracia Wright, 

-sterowce (Zeppelin), 

-Kanał Sueski i Panamski (budowa kanałów str. 98 podręcznik), 

-Kolej Transsyberyjska w Rosji, 

-silnik spalinowy – Karol Benz i Rudolf Diesel, 

-metro (pierwsze w Londynie), 

-żarówka – Tomasz Edison, 

-winda ( pierwsza w 1853 w New Yorku) 

-schody ruchome ( pierwsze w USA), 

-fonograf (zapisywał dźwięki mowy) – Tomasz Edison 

-telefon – Graham Bell, 

-fale radiowe – H. Rudolf Hertz, 

-radio  - Włoch – G. Marconi ale w tym samym czasie Aleksander  Popow ( Rosja) i Nikol 

Tesla (Serb), 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Maria Curie – Skłodowska – była pierwszą kobietą w historii, która zdała egzaminy na 

paryskiej Sorbonie. Jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów:) na świecie.  

* Rad, który odkryła Maria – Curie Skłodowska miał pomóc w leczenie raka. Po I wojnie 

była moda na radioaktywność, dodawano ten pierwiastek do szminek, był w ubrankach dla 

dzieci, w perfumach, a nawet w kąpielach leczniczych. Przy pracy nad radem pracowała także 

córka Skłodowskiej. Skutkiem pracy z materiałem radioaktywnym było to, że zarówno Maria 

Curie – Skłodowska, jak i jej córka zachorowały na ciężką chorobę, zwaną białaczką. 



*Karol Bentz i marka Mercedes. Proponuje przeczytać na temat artykuł (Historia  wielkich 

marek. Mercedes – auto przez które ojciec przybrał imię córki), link znajduję się poniżej 

https://superbiz.se.pl/firma/historia-wielkich-marek-mercedes-auto-przez-ktore-ojciec-

przybral-imie-corki-aa-gJvw-RyGZ-XbUH.html  

-proszę obejrzeć filmy: ( nie trzeba wszystkich) 

Wynalazki i odkrycia XIX i pocz. XX wieku 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ubGLV4Pnk  

Thomas Edison: Cudowne wynalazki HD Film dokumentalny LEKTOR PL  

https://www.youtube.com/watch?v=TaIYslxd8N4  

Lżejsze od powietrza – złota epoka sterowców. 

https://www.youtube.com/watch?v=WgPdc0lqMLY  

-WAŻNE: NIE WSZYSTKIE OSOBY PRZYSŁAŁY MI PRACE DOMOWĄ Z 18.03. 
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