
„ODLEGŁY DŹWIĘK”

TELEFON





ALEXANDER GRAHAM BELL ur. 3 maja 1842r. w Szkocji
szkocki logopeda i wynalazca, który zmienił komunikację międzyludzką.



Alexander dorastał w czasach , w których ludzie chcąc wysłać pilną wiadomość na odległość korzystali z 
TELEGRAFU.             Nikt nie słyszał jeszcze ludzkiego głosu nagranego czy tez wysłanego na odległość po drutach.

W Anglii wynalazcą pierwszego telegrafu 
elektrycznego był prof. Charles 
Wheatstone, którego poznał młody 
Alexander Bell



Alexander miał 
dwóch braci-
Melvilla i Tedego



DOŚWIADCZENIE



Po ukończeniu szkoły Alexander zamieszkał u 
dziadków w Londynie.
Rozwijał swoje pasje- dużo czytał, obserwował ptaki, 
zastanawiał się jak przekazać na odległość dźwięk oraz 
jak pomagać osoba głuchoniemym.
W wieku 15 lat podjął swoja pierwszą pracę jako 
nauczyciel.
Wraz z przyjacielem zainstalował , znany już sobie, 
telegraf, aby wymieniać się informacjami.
Przeprowadzał doświadczenia z membranami, 
bębnami i kamertonami, aby znaleźć sposób 
nauczania ludzi głuchych.



W 1872r. Alexander Bell podjął prace w 
szkole dla głuchych dzieci w Bostonie w USA. 
Jak tam się znalazł?
Rodzinę Bellów doświadczyła tragedia 
śmierci braci Alexa. 
W 1867r. zmarł Ted , a w 1870r. Melly.
Po tych wydarzeniach rodzina wyemigrowała 
do Kanady. 





Bell opatentował swój telefon w wieku 43 lat, 
dzięki pomocy niżej podanemu Panu.
600 razy udowadniał przed sądem swoje 
pierwszeństwo wynalazku.





Pierwszym urządzeniem, które w pewny sposób przypominało telefon, był telefon nitkowy. Był to rodzaj 
zabawki, którą znano już w dawnych Chinach. Były to dwa kubki, połączone ze sobą nitką i które umożliwiały 
rozmowę na odległość pomiędzy dwoma osobami. 
Urządzenie, które można byłoby nazwać prototypem telefonu zbudował Antonio Meucci w 1857 r. by mógł 
się komunikować się z chorą żoną, gdy sam znajdował się w swoim warsztacie. Niestety, nie stać go było 
na opłacenie patentu na urządzenie

Historia telefonu
1878 – powstaje pierwsza na świecie książka telefoniczna. Została ona wydana przez znajdującą się w New Haven w USA 
Okręgową Spółkę Telefoniczną. W książce tej znajdował się spis 50 nazwisk. 
1880 – zostaje uruchomiona pierwsza na świecie budka telefoniczna (w USA). W budce tej znajdował się kasjer, który 
pobierał opłaty za przeprowadzone połączenie. 
1889 – zostaje opatentowany płatny telefon. Był to telefon na monetę, czyli połączenie można było nawiązać tylko 
po wrzuceniu monety.
1913 – zostają uruchomione pierwsze budki telefoniczne w Paryżu.
1923 – powstaje pierwszy telefon z obrotową tarczą, z pomocą, której wybierać można było numer telefonu.
1946 – zostaje przeprowadzona pierwsza międzymiastowa rozmowa telefoniczna.
1963 – na rynek wchodzą aparaty telefoniczne, które zamiast tarczy obrotowej mają przyciski.
1973 – zostaje przeprowadzona po raz pierwszy rozmowa za pośrednictwem telefonu komórkowego.
1976 – w celu zabezpieczenia budek telefonicznych przed wandalami niszczącymi je w poszukiwaniu monet, stworzono karty 
telefoniczne zaopatrzone w pasek magnetyczny. Zostały one po raz pierwszy wykorzystane we Włoszech.





Telefon Alexandra Bella







Aparaty telefoniczne , które odeszły do lamusa.
A były takie piękne.



Książki telefoniczne, pierwowzory 
współczesnych –”kontaktów” w smartfonie



Niezapomniane budki telefoniczne.







Co TO JEST?
Dziesięć okrągłych okienek w 
tarczy.
Z każdego zerka mała cyferka.
Nakręcić tylko kilka wystarczy,
a głos z daleka mknie do człowieka

SPRAWDŹMY CO ZAPAMIETALIŚCIE!

1. W KTÓRYM ROKU Alexander Bell opatentował telefon;
* 1874
* 1876      

2. GDZIE POWSTAŁ telefon
* W Europie
* w Stanach Zjednoczonych

3. ILE TELEFONÓW było w Stanach Zjednoczonych w 1880r.
* 10.000
* 30.000

4. CZY ALEXANDER BELL był pierwszym człowiekiem , który wynalazł telefon:
* TAK
* NIE

5. KTO WYKONAŁ pierwszą centralę telefoniczną
* Alexander Bell
* Almon Strowger

6. W którym roku wykonano pierwsza rozmowę międzymiastową
* 1956
* 1946



Na świecie są takie kontynenty, na których nie 
zobaczycie takich widoków 

To Afryka, gdzie 
królują telefony 
radiowe lub 
satelitarne.



Pierwszym prawdziwym telefonem komórkowym była Motorola DynaTAC.
Za jej twórcę uważa się Martina Coopera. Urządzenie zaprezentowano po raz 

pierwszy w kwietniu 1973 roku.



Współczesne nam aparaty 
telefoniczne i ich ewolucja.







DZIEKUJĘ ZA MIŁE SPOTKANIE 


