
Nauka i wynalazki  

w dwudziestoleciu 

międzywojennym 



Dwudziestoletni okres pomiędzy dwiema wielkimi wojnami światowymi 

określa się jako czas rewolucji i postępu cywilizacyjnego.  

Stało się tak głównie dzięki wielkim i mniejszym odkryciom świata nauki.  

 

Rozwój ten był zakorzeniony jeszcze w poprzednim stuleciu, ale właśnie 

w międzywojniu nabrał na sile.  



Nauka 

Na początku lat dwudziestych XX wieku w Polsce było 17 szkół wyższych 

na których studiowało około 38 tysięcy osób. Natomiast pod koniec 

lat trzydziestych – już 32 szkoły wyższe, kształcące 50 tysięcy osób, a sławę 

międzynarodową nauce polskiej przynosiły w głównej mierze ośrodki: 

warszawski, krakowski i lwowski.  

 

Głównymi przeszkodami, z którymi borykała się polska nauka były ustawiczne 

trudności finansowej i brak niezbędnego wyposażenia. Niemniej jednak, 

wybitne sukcesy nauka polska odnosiła w dziedzinach takich jak: 



Zygmunt Janiszewski – założył warszawską szkołę topologii, pisał prace z zakresu 

topologii płaszczyzny i rozwijał teorię mnogości. 

Wacław Sierpiński – pracował nad teorią mnogości, teorią liczb i funkcji rzeczywistych 

(szeregi funkcyjne, różniczkowalność funkcji) oraz nad topologią. 

Stefan Banach – jeden z twórców analizy funkcjonalnej, autor pierwszej na świecie 

książki poświęconej ogólnej teorii przestrzeni liniowo - metrycznych. 

Hugo Steinhaus – autor prac dotyczących teorii prawdopodobieństwa, teorii 

gier  i zastosowań matematyki do innych nauk (biologii, medycyny, elektrotechniki, 

geologii i statystyki), popularyzator matematyki. 

Matematyka 



Stanisław Zaremba - współtwórca polskiej szkoły matematycznej i organizator 

badań w zakresie równań różniczkowych, eliptycznych i zastosowań matematyki, 

autor podręczników. 

Franciszek Leja - autor prac z teorii funkcji analitycznych i rzeczywistych, autor 

podręczników akademickich. 

Jan Łukasiewicz - zajmował się problemami logicznych podstaw rachunku 

prawdopodobieństwa, odkrył systemy logik wielowartościowych, badał teorie 

dedukcji. 

Stanisław Leśniewski - zajmował się badaniem podstaw logiki i matematyki oraz 

rachunku zdań. 

Matematyka 



.

Fizyka i chemia 



Chemia 



Geologia 



Geografia 



Medycyna 



Medycyna 



Medycyna 



Medycyna 



Medycyna 



Media elektroniczne 



Transport 



Do innych wynalazków epoki międzywojnia można zaliczyć: helikopter, radar, odkurzacz, mikser, 

kuchenkę elektryczną, lodówkę, sztuczne kauczuk i jedwab, nylon, a także maszynę liczącą  

(prototyp kalkulatora i komputera o wielkich gabarytach).

Inne wynalazki 


