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singure persoane. Lui Percy Shaw 
i-a venit ideea „ochiului de pisi-
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Oam folosit materialele din jurul nostru pentru a crea instrumente 

Nu doar oamenii sunt inventatori. 

au inventat multe tipuri de unelte. Unele 
folosesc pietre pentru a sparge nuci, altele rup 
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timpuriu, datând 
din 1869
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Car sumerian timpuriu
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TRANSPORTUL TERESTRU  

În 1769, inventatorul francez 

vehicul cu abur.

De mii de ani, vehiculele terestre 
erau trase de cai – sau de 

Dar vehiculul cu abur al lui 

condus. În 1771, acesta s-a 



Motoarele cu abur erau voluminoase – bune pentru 

„Model T”. Acesta a fost primul autoturism produs  

Combustibilul 

De-a lungul  
secolului XX, multe alte 
vehicule cu motoare cu  

Un 
inventator 
olandez a 
realizat 
primele 

patine cu 
rotile la 

începutul 
anilor 

...iar pantofii 
cu rotile în 

1998.
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Deprinderea zborului

O
Dând din aripi

pentru a da  

Aaaauuu!

Nu va zbura 
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Ideea balonului

Sus, sus, iîn
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iîn aer...

Aripi de  
planare

 Planorul din 1853 al lui Cayley


