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Invenţiile secolului XX 
 

1914 

 Fondarea companiei IGM în Statele 

Unite pentru exploatarea invenţiei lui Hollerith, cu 

cartele perforate(1880); 

 Englezul Swinton inventează un car de 

luptă; 

 Primul semafor electric în Cleveland. 

1915 

 Naşterea handbalului jucat de femei, în 

Germania; 

 Italianul Villa-Perosa inventează 

mitraliera; 

 Astronomul american P.Lowell 

descoperă prin calcul planeta Pluto (care va fi 

văzută abia în 1930). 

1916 

 Germania şi Anglia inaugurează sistemul 

orei de vară. 

1917 

 Americanul H.Kalmus inventează 

cinematografia în culori; 

 Prima înregistrare cu muzică de jazz, la 

New York; 

 Manifestarea muncitoarelor din New 

York pentru drepturi egale cu bărbaţii; 

 Americanul Schick inventează aparatul 

electric de ras, cu lamă oscilantă; 

1918 

 Americanul Donald Jones realizează 

primii hibrizi de porumb; 

 Instituirea votului universal în Marea 

Britanie. 

1919 

 Tratatul de la Versailles prevede ca 

naţiunile să aibă dreptul de a exploata Aspirina, 

inventată de Felix Hoffman.  

1920 

 Dreptul la vot acordat americancelor; 

 Englezul Griffith inventează 

turbopropulsorul; 

 Americanul Samuel Waters inventează 

stereofonia; 

1921 

 Francezul De Corlieu inventează labele 

de înot; 

 Americanul R. Drew inventează banda 

adezivă; 

 Prima autostradă între Milano şi lacurile 

italiene. 

1922 

 Americanul Taylor şi Young inventează 

radarul; 

 Hidroavionul „Lusitania”, avându-i la 

bord pe portughezii Cabral şi Coutinho reuşeşte 

prima traversare aeriană a Atlanticului de Sud; 

 Americanul G. Forst instalează primul 

radio de maşină într-un Ford. 

1923 

 Sovietele adoptă sistemul metric; 

 Apar în Anglia aparatele acustice pentru 

cei cu deficienţe auditive; 

 Lansarea primului portavion, britanicul 

„Hermes”; 

 Francezul Barnay inventează cadranul 

telefonic cu impulsuri, permiţând legătura dintre 

abonaţi. 

1924 

 Francezul Le Prieur inventează 

scafandrul autonom; 

 Francezul Ramon prezintă vaccinul 

antidifteric. 

1925 

 Americanul Armstrong inventează 

modularea de frecvenţă pentru radio; 

 Apariţia electrofonului în Statele Unite; 

 Louis Armstrong înregistrează primele 

discuri alături de formaţia „Hot Five”. 

1926 

 Americanul Gernsbach creează termenul 

”science-fiction”Ş; 

 Americanca G. Edere este prima femeie 

care taversează înot Canalul Mânecii;  

 Heisenberg descoperă structura nucleului 

atomului, cu protoni şi neutroni; 

 În Statele Unite apare prăjitorul de pâine; 

 Mickey Mouse, creat de Walt Disney, îşi 

face apariţia. 
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