
Petőfi-pályázat 
Történelem 

Az ipari forradalom és találmányai 
 

I. feladat 
Válaszolj az alábbi feltalálókkal kapcsolatos kérdésekre! (50 pont) 

1. Ki készítette 1662-ben az első grafitbéléses ceruzát, amit jóval később, 1790-ben Joseph 
Hardtmuth tökéletesít azzal, hogy a grafithoz agyagot is kevert. 

2. Ki alkotta meg az első szeleppel ellátott, túlnyomással működő főzőfazekat (kuktát) 
1674-ben? 

3. Ki javasolta, hogy a ma is legelterjedtebb hőmérsékleti skálát a víz forrás- és a jég 
olvadáspontjához igazítsák, igaz, eredetileg éppen a forráspont lett volna a nulla fok? 

 
4. Ki fedezte fel 1749-ben, hogy az elektromos szikra és a villám lényegében ugyanaz, 

vagyis, hogy a villámot, ahogy ő nevezte, az „elektromos sárkány”-t le lehet vezetni a 
földbe? 

 
5. Ki volt az a magyar feltaláló, aki 1769-ben töröknek öltöztetett sakkozó gépet épített, 

mely beszélni is képes volt? 

 



6. Nicolas Appert a napóleoni háborúk idején vastag falú üvegbe élelmiszert zárt, majd ezt 
hosszabb ideig forró vízfürdőbe tette, ezzel tartósította az ennivalót. Ki volt az az angol 
feltaláló, aki üveg helyett bádogdobozba zárta az élelmiszert, s ezt az eljárást 
szabadalmaztatta 1810-ben, s ezzel feltalálta a konzervdobozt? (Igaz, hogy nagyon 
lassan terjedt el, mert a nyitót csak fél évszázad múlva, 1858-ben találta ki Ezra Warner. 
Addig a nyitáshoz kalapács és véső kellett…) 

7. Ki vezette be a lóerő mértékegységet 1770-ben? 

 
8. Hogy hívták azt a fizikust, aki a Montgolfier testvérek találmányával első emberként 

emelkedett a levegőbe 1783 októberében úgy, hogy a léggömb nem volt kikötve? 
9. Ki volt az a francia kémikus, aki nevet adott az oxigénnek, s akivel guillotine végzett 

1794-ben?  
10. Ki fedezte fel a láthatatlan fényt, azaz az infravörös sugárzást 1800-ban? 
11. Ki volt az, aki 1710-ben elsőként tudott Európában a kínai porcelánhoz hasonló 

minőségű ún. keményporcelánt előállítani, s ezzel megalapozta a meisseni porcelán 
manufaktúra hírnevét? 

12. Ki volt az az angol feltaláló, aki egy új fűtőanyag kifejlesztésével 1713-ban 
forradalmasítja a vasgyártást, s helyettesíti a faszenet? 

13. Ki volt az a hadmérnök, aki az addigi becsapódáskor robbanó, szétszóródó kartács 
helyett már a cél közelében, a levegőben felrobbanó lövedéket fejleszt ki, amely ezáltal 
még nagyobb pusztítást végez? Az első bevetésre az 1808-as vimeirai csatában került 
sor. 

14. Ki volt az a francia mérnök, akinek szövőszéke lyukkártyás vezérléssel működve sokkal 
többféle minta elkészítésére vált alkalmassá? 

 



15. Az általa készített Clermont nevű hajó volt az első járatszerűen működő gőzhajó New 
York és Albany között a Hudson folyón? Kiről van szó? 

 
16. Ki volt az a mérnök, aki feltalálta a bankjegyszámozó gépet, s ezáltal A Bank of England 

által kibocsátott papírpénzek mind különböztek egymástól? 
17. Ki fedezte fel az első hangrögzítő berendezést, a fonográfot? 

 
18. Ki volt az az orvos, aki szégyenlős, félénk ember lévén nem merte egy beteg hölgy 

szívhangját úgy meghallgatni, hogy fülét annak fedetlen kebelére szorítsa, ezért egy 
papírból készült távolságtartó csövet készített, amit továbbfejlesztve sztetoszkópnak 
nevezett el? 

19. Ki volt az az angol fizikus, aki 1825-ben felfedezte a benzolt, s ezáltal új utakat nyit a 
petrolkémiában? 

20. Ki volt az az angol gróf, aki a bitumenhez kis méretű kavicsot keverve feltalálta az 
asztfaltot 1832-ben, amelyet kezdetben padlóburkolásra használtak, s csak később lett 
útépítéshez használt anyag. 

21. Ki volt az a magyar feltaláló, aki 1836-ban feltalálta a zajtalan és robbanásmentes 
gyufát? 

 



22. Ki volt az a grafikus és kötéltáncos, aki először rögzített egy ezüstlemezen embert 
ábrázoló fényképet 1838-ban? 

 
23. A feltaláló már évek óta kísérletezett azzal, hogy a ragacsos kaucsukból tartósan 

rugalmas anyagot állítson elő. A költséges és piszkos kísérletek már a családi békét is 
veszélyeztették. Egy újabb kísérlet közben a hazatérő feleségétől félve, a kénporral 
vegyített kaucsukot a kandallóba dobta, hogy eltűntesse a kísérlet nyomait. Ez lett a 
gumi vulkanizálása. Ki volt a feltaláló? 

24. 1842-ben a Connecticut állambeli Hartfordban megalapította saját találmányára épülő 
forgópisztoly gyárát, aminek köszönhetően az egyesült Államok egyik leggazdagabb 
embere lett. Ki volt a feltaláló? 

 

 
25. Ki volt az az ír állatorvos, aki először a vízzel telt kerti locsolócsövet tekert a fia 

kerékpárjának kerekére, de az még mindig rázós volt, ezt követően egy levegővel felfújt 
tömlőt húzott az abroncsra, melyhez már töltő szelepet is kitalált, s ezzel 
forradalmasította a kerékgyártást? 

26. Kinek volt a találmánya az 1857-ben a New York-i Broadway-n saját üzletházában 
megépített eszköz, amelyet gőzgép hajtott és percenként 10 métert volt képes megtenni, 
s egyszerre hat személyt tudott szállítani? 

 



27. Ki volt az a francia kémikus, aki 1865-ben a bort felmelegítve kb. 50 ℃-ra, azt 
hosszabban eltarthatóvá tette, s ezzel a róla elnevezett tartósítási eljárást fedezte fel? 

28. Ki találta fel 1870-ben a szifonzáras vízöblítéses vécét, amely már biztosította a 
szagtalanabb működést. 

29. 1869. november 17-én a L’Aigle nevű jacht fedélzetén Ferenc József, osztrák császár, 
I. Vilmos porosz király, II. Sándor, orosz cár először halad át a Földközi-tengert a Vörös-
tengerrel összekötő csatornán. Ki volt az építkezés megszervezője? 

 
30. Ki volt az a fogorvos, aki 1790-ben feltalálta a lábbal hajtott fogorvosi fúrógépet, ezzel 

új lehetőséget nyitott a fogszuvasodás elleni küzdelemben?  
31. Ki volt az a három magyar feltaláló, akiknek közös munkája a tetszőleges áttételű, zárt 

vasmagú indukciós készüléket? Ez a találmány tette lehetővé az elektromos áram nagy 
távolságra szállítását. 

32. Ki szabadalmaztatta 1892-ben azt a belső égésű motort, amely gyújtógyertya és 
porlasztó nélkül, az üzemanyag öngyulladása révén működik? 

33. Ki dolgozta ki 1890-ben a rakétahajtás elméletét, s végzett tyúkokkal kísérleteket a nagy 
gyorsulás élőlényekre gyakorolt hatásait vizsgálva? 

34. Ki volt az a fotográfus, aki 1872-ben készített sorozatfelvételével bizonyította, hogy a 
ló vágtatása közben van olyan pillanat, amikor mind a négy lába a levegőben van. 

 
35. Ki találta fel a két kartonlap közé hengerelt gipsz és egyéb adalékanyagokból álló 

építőanyagot, a gipszkartont 1894-ben?  
36. Ki küldött drót nélkül táviratot 1897-ben La Spezia nevű településről a 16 kilométerre 

lévő San Martino nevű hadihajóra? 
37. Kinek a gyárában készültek azok az ún. eozinbevonatú piros színű, fémfényű 

porcelánok, melyek az 1900-as párizsi világkiállításon hatalmas sikert arattak? 
38. Melyik gyárban készítettek először sorozatgyártásban QWERTY kiosztású írógépet 

1873-ban? 



39. Ki szabadalmaztatta 1884-ben a tekercsfilmet, amellyel működő Kodak No.1 típusú 
fényképezőgép hatalmas siker lett? 

40. Ki volt az a kémikus, aki Jénában kifejlesztette az első hőálló üveget 1890-ben? 
41. Ki volt az a feltaláló, aki a szabadalmaztatta fonográfot felváltó gramofont 1892-ben, s 

a sokszorosítható hanglemezt. 

 
42. Ki nyitotta meg 1895. december 28-án Párizsban az első filmszínházat? 
43. Ki fedezte fel az ún. X-sugarakat, melynek segítségével átvilágíthatóvá vált az emberi 

test? 

 
44. Ki fedezte fel 1902-ben a tárcsaféket, amely az autók megállításának legelterjedtebb 

módszere lett? 
45. 1900. július 2-án útjára indult az LZ-1 jelzésű jármű a Bodeni-tó partján fekvő 

Friedrichshafenből, s lett versenytársa a repülőgépnek. Ki volt a feltaláló? 

 



46. Ki szabadalmaztatta 1897-ben a belső égésű motorokhoz alkalmazható mágnesgyújtást 
(gyújtógyertyát)? 

47. Ki építette a világ első vasúti hálókocsiját 1864-ben, majd 1887-ben az első 
vonatszerelvényt, amelyben átjárható szalon-, étkező-, háló- és dohányzóvagon is volt? 

 
48. 1849-ben egy kertész a növényeket vizsgálva ismerte fel, hogy azok a növények, 

melynek a szárában keményebb, szívós részek is vannak, sokkal nagyobb teherbírásúak. 
Ezt alkalmazva találta fel a vasbetont. Ki volt ő? 

49. 1867. január elsején egy svéd gyárban először állítottak elő az új típusú robbanóanyagot 
a korábban fejfájásra használt, ún. sárga olaj és kovaföld keverésével. Ki volt az üzem 
tulajdonosa, aki később örökségével a legnagyobb tudományos elismerés alapjait 
vetette meg? 

50. Kinek a nevéhez fűződik az első népautó, a Ford T modell tervezése? 

 

 
II. feladat  
Kakukktojás! Valamelyik elem nem illik a többi közé! Válaszd ki, melyik az! 
Választásodat indokold is! (10 pont) 
 
1. Nikolaus Otto, Robert Stephenson, Rudolf Diesel, Carl Benz, Wilhelm Daimler,  

kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................  
 
2. Pierre Martin, Alfred Krupp, Leo Hendrik Baekeland, Werner Siemens, Thomas 

Bessemer 
kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................  



 
3. Johann Reis, Puskás Tivadar, Graham Bell, Almon Strowger, Bródy Imre 

kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................  
 
4. Jedlik Ányos, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Joseph John Thomson, James Chadwick 

kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................  
 
5. Boston, London, Budapest, Glasgow, New York 

kakukktojás:.............................. indoklás:......................................................................  

III. feladat 
Milyen építmények láthatóak az alábbi képeken? 
Írd melléjük az épület nevét, tervezőjét, átadásának időpontját (év), s hogy mi adta az 
építészeti különlegességét! (20 pont) 

1. 
építmény neve: ................................................  
tervezője: .........................................................  
átadás éve: .......................................................  
különlegessége: ...............................................  
 
 
 
 
 
 
 
2. 
építmény neve: ................................................  
tervezője: .........................................................  
átadás éve: .......................................................  
különlegessége: ...............................................  

 
 
 
 
 
 
 
3. 
építmény neve: ..............................................  
tervezője: .......................................................  
átadás éve: .....................................................  
különlegessége: .............................................  
 
 
 
 
 
 



4. 
építmény neve: ..............................................  
tervezője (cég): ..............................................  
átadás éve: .....................................................  
különlegessége: .............................................  
 
 
 
 
 
 
 
5. 
építmény neve: ..............................................  
tervezője : ......................................................  
átadás éve: .....................................................  
különlegessége: .............................................  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. feladat 
Mi született meg előbb? 
Állítsd időrendbe az egyes iparágakhoz, tevékenységekhez kapcsolódó találmányokat, 
felfedezőket! 
(20 pont) 
1) textilipari találmányok 

a) Edmund Cartwright szövőgépe  
b) Samuel Crompton fonógépe  
c) Richard Arkwright fonógépe  
d) John Kay repülő vetélője  
e) James Hargreaves fonógépe  

2) kémiai elemek felfedezése 
a) foszfor  
b) magnézium  
c) alumínium  
d) hidrogén  
e) oxigén  

3) elektromossággal kapcsolatos felfedezők halálának ideje 
a) Charles Augustin de Coulomb, aki felfedezte az elektromos töltések közötti 

összefüggést  
b) Luigi Galvani, aki a békacombokkal kísérletezve ismert fel elektromos jelenségeket  
c) Michael Faraday a mágneses indukció felfedezője  



d) Georg Ohm, aki megfogalmazta a feszültség és az áramerősség közötti összefüggést  
e) André-Marie Ampère ismerte fel az elektromosság és a mágnesesség közötti 

kapcsolatot 
4) közlekedéssel kapcsolatos felfedezések, találmányok 

a) Wright fivérek motoros repülése  
b) Bánki Donát és Csonka János feltalálja a porlasztót (karburátort)  
c) Montgolfier fivérek hőlégballonja a levegőbe emelkedik  
d) A Savannah gőzhajóként elsőként szeli át az Atlanti-óceánt  
e) Kirkpatrick MacMillan, egy skóciai kovácsmester elkészíti az első pedálos kerékpárt  

 


