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Temat 9. Wielcy konstruktorzy 
 

Niemiecki konstruktor, Wernher  von Braun w okresie powojennym, 
pracując dla Armii Stanów Zjednoczonych, stał się jednym z 
najsłynniejszych  naukowców, realizujących program podboju 
kosmosu. Wcześniejsze doświadczenia z rekietami strategicznymi  typu 
V-1, V-2, umożliwiły Wernherowi von Braun, konstruowanie kolejnych, 
większych zespołów rakietowych. 31 stycznia 1958 roku, kolejna  nowa  
konstrukcja Brauna, wyniosła na orbitę okołoziemską, pierwszego 
amerykańskiego sztucznego satelitę- Explorera 1. W tym samym roku 
konstruktor, został zatrudniony w agencji kosmicznej National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), stając się pierwszym 
dyrektorem lotów kosmicznych. Dalsze prace, związane z wyścigiem  
podboju kosmosu, dzięki  tworzonej strategii, uwieńczone zostały 
budową kolejnej rakiety- Saturn V i tak długo opracowywanym, 
lądowaniem amerykańskich astronautów na Księżycu. 
 
 
Strony tematyczne:                                         

http://www.schondorf.pl/historia-liskowa-i-okolic/rakieta-v2/           

https://www.youtube.com/watch?v=U05ulA1bmyM 

https://www.youtube.com/watch?v=gd08emOr-vU           

Zachęcam  do  tworzenia modeli redukcyjnych,  umozliwiających 

realizacją własnych zainteresowań oraz pozyskiwania wiedzy z zakresu historii 

i rozwoju techniki. Polecam   stronę ineternetową  

Modelwork-modelarstwo plastikowe 

 https://modelwork.pl/ 

 

Temat 8. Rozwój łacznosci bezprzwodowej. 
 
Powszechnie przyjęto iż wynalazcą radia jest  Guglielmo Marconi,syn 
włoskiego kupca z Lombardii. Jednak prawdziwym wynalazcą radiofonii 
jest serbski inżynier Nicola Tesla. To on opracował konstrukcję cewki 

http://www.schondorf.pl/historia-liskowa-i-okolic/rakieta-v2/
https://www.youtube.com/watch?v=U05ulA1bmyM
https://www.youtube.com/watch?v=gd08emOr-vU
https://modelwork.pl/


wysokonapięciowej, wysyłającej silne fale elektromagnetyczne i zaczął 
pracować nad ich odbiornikiem, czyli dzisiaj znanym radiem. Patent,    
na  zaprojektowane urządzenie do przesyłania  i odbioru fal 
elektromagnetycznych, był gotowy w 1900 roku, jednak  w zgłoszeniu 
wynalazku, ubiegł go Marconi, który to wykorzystał wcześniejsze prace 
serbskiego inżyniera. Ostatecznie  w 1943 roku, już po śmierci 
konstruktora,  sąd najwyższy USA uznał  Nicola Teslę  za twórcę 
radia. Inżynier był autorem blisko 300  patentów  urządzeń 
elektrycznych, na prąd zmienny, takich jak  prądnica prądu 
przemiennego , dynamo rowerowe, silnik elektryczny. Nikola Tesla 
opracował podstawy generowania i przesyłu prądu przemiennego, 
które to, są stosowane do dzisiaj na całym świecie.  Wraz  z Georgem 
Westinghousem, opracował wspólny projekt,  pierwszej na świecie 
elektrowni wodnej, która została wybudowana przy słynnym 
Wodospadzie Niagara. Tesla był  twórcą pierwszych urządzeń zdalnie 
sterowanych drogą radiową, dzisiaj powszechnie wykorzystywanych  
w transporcie i nawigacji (drony). 
 
Strony tematyczne:  
https://www.youtube.com/watch?v=k1ox8lYoNtk 
https://www.youtube.com/watch?v=NKreQ-qLyTs 
https://www.youtube.com/watch?v=nnii_LMITF4 
https://www.youtube.com/watch?v=BjRb6u_PQwQ 
 

Forma kontaktu z 
nauczycielem  
(np. służbowy 
mail, telefon ) 

Jestem dostępny: 

 tel. 501-958-576 

 Mail: krzysztof.moskwa@mdk2.bytom.pl 
Zapraszam do przesyłania zdjęć swoich prac na powyższy adres. 

Harmonogram 
pracy nauczyciela    

Jestem do Waszej  dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem 
tygodniowym zajęć,  
Środa:15.15 – 18.20  

Czwartek:15.15 – 19.50 
Piątek:17.35 -19.05 
 

Termin realizacji 
działań 

04.05.2020 – 15.05.2020 
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https://www.youtube.com/watch?v=NKreQ-qLyTs
https://www.youtube.com/watch?v=nnii_LMITF4
https://www.youtube.com/watch?v=BjRb6u_PQwQ


 

 

 

 

 


