
Jak zmienił się 
samochód od 

powstania do dziś?

Zapraszamy



Pierwszy udokumentowany pojazd

 Pierwszym udokumentowanym pojazdem napędzanym 
silnikiem cieplnym był parowy wehikuł francuskiego 
inżyniera wojskowego, Nicolas-Josepha Cugont 
zbudowany w 1769. Pojazd Cugnota przeznaczony do 
ciągnięcia dział, był napędzany prymitywną, 
dwucylindrową maszyną parową, która umożliwiała jego 
ruch z prędkością zaledwie 4 km/h. Dlatego też, pojazd 
ten nie doczekał się uznania ówczesnych ludzi i szybko 
odszedł w zapomnienie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Joseph_Cugnot


Twórca pierwszego silnika spalinowego - 
Nikolaus Otto 

W 1876 roku Nikolaus Otto zaprojektował i skonstruował 
pierwszy w historii silnik czterosuwowy i spalinowy. Dało 
to tym samym początek erze samochodów, które dzięki 
takiemu silnikowi mogły się rozwijać.

Nikolaus Otto urodzony 10 czerwca 1832 roku. Nikolaus 
był Niemcem, nigdy nie chodził do szkoły, był 
samoukiem.



O samym twórcy pierwszego samochodu

Carl Benz urodził się 25 listopada 1844 roku w 
Mühlburgu. W 1853 roku rozpoczął naukę w liceum o 
profilu przyrodniczym w Karlsruhe, a po jego ukończeniu 
w 1860 roku podjął studia w Polytechnische Hochschule  
W latach 1877–1880 opracował konstrukcję 
dwusuwowego silnika spalinowego. W 1880 roku założył 
spółkę akcyjną, w której miał 5% udziałów. Spółka ta 
rozpoczęła produkcję silników jego konstrukcji – 
najpierw o mocy 1 konia mechanicznego a później, na 
większą skalę, o mocy 4. W 1884 roku opracował 
projekt pojazdu, który skonstruował w 1885 roku. Był to 
trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym i elektrycznym 
zapłonem, który rozwijał prędkość 16 km/h.

https://pl.wikipedia.org/wiki/25_listopada


Pierwsze pojazdy, które przypominały 
samochody

Samochód Ford Model T powstał w 1908 roku. Jego 
głównymi konstruktorami byli: Henry Ford, C. Harold Wills, 
József Galamb i Jenő Farkas. Głównym założeniem 
Henry'ego Forda było stworzenie samochodu dla przeciętnej 
amerykańskiej rodziny. Dodatkowo auto miało być tanie, o 
prostej budowie, łatwe w naprawie, proste w prowadzeniu, 
mieć miękkie zawieszenie i duży prześwit, umożliwiający 
jazdę po bezdrożach. Koncepcja okazała się trafiona. 27 
września 1908 roku bramy fabryki Piqette Plant w Ditroit 
opuścił pierwszy egzemplarz Forda T. Datę tę uznaje się za 
początek masowej motoryzacji. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piquette_Plant&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Detroit


Henry Ford -produkcja pojazdów na masową 
skalę

Ford wkroczył w gorączkowy okres rozwoju motoryzacji, 
na którym działało już wiele nowo powstałych 
przedsiębiorstw. Zrewolucjonizował system produkcji 
aut, wprowadzając ruchomą taśmę produkcyjną i 
trzyzmianowy dzień pracy. Szybko pokonał konkurencję, 
wprowadzając w 1907 Forda T i ograniczając produkcję 
wyłącznie do jednego modelu i koloru czarnego. Dzięki 
temu był w stanie zredukować cenę i uczynić auto 
dostępne dla robotników amerykańskich. Do 
zakończenia produkcji w 1927 wyprodukowano w sumie 
ponad 15 milionów Fordów T i ich odpowiedników w 
wersji mini vanów.



Wpływ rozwoju samochodów na ludzi.

Na samym początku samochody uważano za złe w 
pewnych przypadkach wzywano egzorcyste gdy pewien 
posiadacz samochodu przejeżdżał przez małą wieś. Z 
czasem ludzie przyzwyczaili się do tego wynalazku choć 
posiadali go tylko bogaci ludzie. Samochody stały się 
jednym z najważniejszych środków transportu, można 
było szybko dotrzeć z punktu A do punktu B. Wynalazek 
na samym początku posiadał też wady podróżowanie 
było nie wygodne, samochód często się psuł, a z 
czasem gdy na drogach było ich więcej zaczęło 
dochodzić do wypadków.



Osiągnięcia Polaków w motoryzacji                       
XIX i XX wieku cz.I

CWS T-1 − polski samochód osobowy. Został 
skonstruowany w Centralnych Warsztatach 
Samochodowych (od 1928 roku Państwowe Zakłady 
Inżynierii) w Warszawie (stąd jego nazwa), gdzie podjęto 
jego produkcję w 1927 roku. Wyprodukowanych zostało 
kilkaset egzemplarzy tego samochodu. 

FSO Syrena – rodzina polskich samochodów 
osobowych i dostawczych produkowanych w latach 
1957–1972 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w 
Warszawie, a od 1972 do 1983 przez Fabrykę 
Samoczodów  Małoliterażowych w Bielsko-Bialej pod 
marką FSO Syrena. Wyprodukowano 521 311 
egzemplarzy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_Warsztaty_Samochodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa


Osiągnięcia Polaków w motoryzacji                       
XIX i XX wieku cz.II

FSO Polonez – samochód osobowy produkowany przez 
Fabrykę Samochodów Osobowych  w Warszawie od 3 
maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 roku]. Powstał jako 
następca Polskiego Fiata 125p, który był jednak 
produkowany równolegle aż do 1991 roku. Samochód 
przeszedł kilka większych modernizacji, wprowadzano 
także kolejne odmiany.

 FSC Żuk – rodzina polskich samochodów dostawczych 
produkowana w FSC w Lublinie. Opracowany w 1956 
roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Samochod%C3%B3w_Osobowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/FSO_Polonez#cite_note-AT-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Fiat_125p


Czy auta z silnikami spalinowymi zostaną 
zastąpione elektrycznymi?

Według mnie samochody spalinowe 
powinny być zastąpione samochodami 
elektrycznymi, ponieważ samochody 
spalinowe wydzielają w powietrze bardzo 
dużo zanieczyszczeń  i spalin. Przyczynia 
się to do topnienia lodowców i do dużego 
zanieczyszczenia powietrza.



Ciekawostki
Najszybszy samochód świata wyprodukowany przez 
firmę Hennessey - Venom GT-  rozpędził się  do 
prędkości 435, 31 km/godz. Samochód jest wyposażony 
w silnik V8 o mocy 1244 KM i pojemności 7 litrów, nic 
zatem dziwnego, że to "monstrum" rozpędza się od 0 do 
300 km/godz. w czasie 13,86 sekundy.

Najdroższym samochodem świata, w całości 
wykonanym i złożonym ręcznie tylko w jednym 
egzemplarzu, jest Rolls-Royce Phantom o nazwie 
"Serenity" (Spokój). Auto budowano przez kilka tysięcy 
godzin w Wielkiej Brytanii. Kabinę pojazdu wyłożono 
ręcznie tkanymi jedwabiami z Chin - 600 godzin zajęło 
dwóm artystkom haftowanie i malowanie gałązek 
kwitnącej wiśni. Deska rozdzielcza wykonana została z 
drewna z wędzonej wiśni, natomiast tapicerkę wykonano 
z białej skóry. Karoserię pomalowano najdroższym 
lakierem w historii. Cena tego auta waha się od 1 807 
552 do 2 141 500 PLN.



Krótki filmy o samochodach przeszłości 
i przyszłości

https://www.youtube.com/watch?v=gaw8Jjb0dT8

https://www.youtube.com/watch?v=JO6O0PVbg-c

https://www.youtube.com/watch?v=gaw8Jjb0dT8
https://www.youtube.com/watch?v=JO6O0PVbg-c


Nowoczesne  wersje polskich konstrukcji

FSO Syrena FSO Polonez
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