
Știți care a fost revoluția în care 

nu a curs nici o picătură de sânge 

dar care a adus schimbări uriașe 

în lume?



Revoluţia industrială. Impactul 

în viaţa oamenilor



Revoluția industrială

 Revoluția industrială a reprezentat procesul de 
înlocuire în producție a muncii manuale cu cea a 
mașinilor;

 Revoluția industrială s-a declanșat în Anglia la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul 
secolului al XIX-lea;

 Avându-şi rădăcinile în Anglia, noua civilizaţie 
industrială bazată pe maşina-unealtă s-a 
răspândit ulterior în Franţa, Belgia, Elveţia, apoi 
în SUA şi în spaţiul german.



De ce în Anglia?

 Aici erau rezerve însemnate de fier şi cărbune, 

materii prime esenţiale pentru industrializare;

 De asemenea, Marea Britanie era stabilă politic şi 

era cel mai mare imperiu colonial, dispunând de 

cea mai mare varietate de materii prime;

 Alt motiv a fost reprezentat de cererea crescută 

de produse britanice care a dus la necesitatea 

unor noi metode mai eficiente de producţie. 



James Watt (n.1736 - d. 1819) a 

fost un matematician, inventator și 

inginer scoțian, a adus importante 

îmbunătățiri funcționării mașinii cu 

abur a lui Thomas Newcomen, prin 

inventarea camerei de condensare 

a aburului separată, James Watt 

este, de asemenea, și inventatorul 

și deținătorul de patent al 

locomotivei cu abur. 

Motorul cu abur a înlocuit mare parte din 

forţa brută a omului ori a ajutorului său, 

calul, şi a permis crearea bunurilor cu 

ajutorul maşinilor, declanşând Revoluţia 

Industrială. 

Primul domeniu în care a fost utilizată 

mașina cu abur a fost industria textilă. 

Mașina cu abur



Revoluția în agricultură

 În agricultură, s-au înregistrat progrese, deoarece era 

nevoie de recolte cât mai mari, pentru a satisface cererea 

de pe piaţă: 

- s-au cultivat plante noi (cartoful, porumbul, tomatele);

- s-au perfecţionat uneltele;

- au fost inventate maşini agricole (secerătorile 

mecanice şi batozele);

- a început utilizarea îngrăşămintelor chimice;

- s-au tratat plantele şi animalele de diferite boli. 



Revoluția în agricultură



 „Batoza” este un vechi utilaj agricol, folosit în trecut de către oamenii din 
mediul rural pentru colectarea produselor, în special cereale, de pe câmp. 
Batoza se remarca atât prin dimensiuni, fiind cel mai mare utilaj din curtea 
omului, cât şi prin capacitatea sa mare de absorbţie a cerealelor. Astfel cei 
care pot mânca mult sau au un corp supraponderal sunt numiţi în Ardeal 
„batoză”.

Revoluția în agricultură



Revoluția în transporturi

 aplicarea motorului cu abur la mijloacele de transport  

a revoluţionat din temelii acest domeniu mai ales prin 

creşterea vitezei, a cantităţii de mărfuri şi a numărului 

de pasageri, a siguranţei, etc

 1807 Robert Fulton construieşte primul vapor 

propulsat cu motor cu abur

 1814 George Stephenson construieşte prima 

locomotivă cu abur; 

 în 1825 este inaugurată prima cale ferată din lume, 

între oraşele engleze Liverpool şi Manchester 



Revoluția în transporturi

•1807 Robert Fulton construieşte primul vapor 
propulsat cu motor cu abur



Revoluția în transporturi

 1814 George Stephenson 
construieşte prima 
locomotivă cu abur; 

 George Stephenson este 
considerat inventatorul 
primei locomotive cu abur, 
în accepția actuală, adica 
destinată numai căilor 
ferate și nu altor tipuri de 
drumuri. 



Revoluția în transporturi



Revoluția în transporturi



Consecințe

 Consecinţele revoluţiilor industrială şi agrară au fost multiple: 

-trecerea de la meşteşug la industrie şi de la atelier la fabrică

-industria a devenit principala ramură economică în diferite state;

-producţia a crescut fiind realizată în fabrici industriale cu 
numeroşi angajaţi;

-s-a dezvoltat comerțul;

-s-au dezvoltat transporturile navale şi feroviare (locomotiva cu 
aburi, vaporul etc);

-importanţa economico-socială a oraşelor a crescut;

-a sporit numărul muncitorilor industriali, care primeau salariu 
pentru munca prestată;



SCHIȚA LECȚIEI



SCHIȚA LECȚIEI



AUTOEVALUARE

 Dacă ai inventa tu, acum pe loc, un utilaj, ce 

ai vrea să-ți producă?

• Precizează schimbările petrecute 

în privința locurilor de muncă, 

observate pe baza tabelului A; 

explică un motiv al schimbărilor 

respectice



SARCINI DE LUCRU

 Vizionați și citiți cu atenție fiecare slide

 Citiți și copiați în caiete schița lecției

 Rezolvati oral tema de la autoevaluare

 Salvați materialul în folder ISTORIE



Avându-şi rădăcinile în Anglia, noua 

civilizaţie industrială bazată pe maşina-

unealtă s-a răspândit ulterior în Franţa, 

Belgia, Elveţia, apoi în SUA şi în spaţiul 

german.


