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,,Descoperirea înseamnă să vezi ce toată lumea a văzut şi să gândeşti ce nimeni nu a gândit” 

(Albert Szent-Gyorgyi) 

 

Argument 

 

În epoca de piatră, omul a descoperit că piatra poate fi unealtă sau armă iar băţul de 

lemn o posibilă prelungire a braţului; folosirea acestor materiale este piatra de temelie a 

dezvoltării civilizaţiei umane alături de descoperirea şi folosirea controlată a focului.  

Nimeni nu ştie câtă vreme s-a scurs cu exactitate de când omul a folosit pentru prima 

oară un fitil într-un vas cu grăsime animală dar cert este că s-au găsit lămpi primitive scobite în 

roci calcaroase sau gresie, datând din jurul anului 80 000 î.e.n.  

În Iran, s-au găsit lămpi de ceramică vechi de câteva zeci de  mii de ani.  

Deși multe descoperiri au fost făcute accidental de oameni de ştiinţă care urmăreau un 

anumit fenomen sau proces şi întâmplător  au descoperit altceva, marele om de ştiinţă Louis 

Pasteur a marcat un aspect esențial, acela că  “Şansa favorizează minţile pregătite  

Aceşti oameni de ştiinţă au fost capabili să vadă minunea dintr-o eroare, obstacol sau 

coincidenţă tocmai pentru că erau pregătiți să o vadă…și acesta este rolul profesorului din orice 

epocă – să pregătească mințile elevilor pentru momentul luminii,  descoperirii sau succesului. 

Astfel, epocă dupa epocă, MAGIA STIINTEI a facut posibil PROGRESUL 

CIVILIZATIEI. 

Nu există un model mai bun, pentru un tânar aflat în etapa de pregătire stiintifica , în etapa de 

formare pentru viață și carieră, decât cel al unui pionier al descoperirilor științifice.  

Iar CHIMIA  este tărâmul în care fiecare încercare , fiecare pas , fiecare experiența a 

însemnat o descoperire mai mare sau mai mică pusă în slujba omului și casei noastre Pământul  

Descoperirea Americii se datorează unei "erori norocoase". Cristofor Columb a navigat spre 

vest peste Oceanul Atlantic în căutarea unei rute spre Asia, dar şi-a câştigat reputaţia 

descoperind un nou continent, America. 

Ştiinţa reprezintă forţa care ne determină să avansăm şi este incontestabil, sursa progresului. 

Pentru unii oameni, ştiinţa nu reprezintă decât modalitatea de a experimenta de multe ori fără 

rezultate constructive şi uneori cu consecinţe dezastruoase. Totuşi, de-a lungul vremii, oamenii 

au creat, au făcut descoperiri şi invenţii care au asigurat evoluţia. Descoperirile ştiinţifice şi 

noile tehnologii ne-au modificat complet viaţa, lucru pe care elevii îl vor conştientiza mult mai 

bine prin parcurgerea acestui material. Elevii vor învăța că atât cercetările  cât şi invenţiile au la 

bază curiozitatea,  potenţialul creator al omului și detrminarea. 

Fiecare temă  poate fi abordată sub forma unui joc în urma căruia elevii vor afla despre 

descoperiri, invenţii, descoperitori şi inventatori. Ei vor juca rolul celui care descoperă, 

inventează, aplică şi apreciază utilitatea descoperirii respective. Vor fi prezentate atât aspectele 

pozitive, constructive ale invenţiei sau descoperirii respective cât şi latura negativă pe care, din 

păcate, oamenii au exploatat-o uneori mai mult (dinamita, radioactivitatea etc). 

Astrofizicianul român, Zadig Mouradian, referitor la capacitatea de a discerne între utilitatea şi 

aspectele negative ale unei descoperiri/invenţii, spunea: „Un cuţit de bucătărie, de exemplu, 

poate fi întrebuinţat atât ca să tai pâinea în felii, cât şi ca să rănești. Nu fabricantul de cuţite este 

vinovat, ci acela care le utilizează!” Elevii trebuie să vadă partea pozitivă a descopririlor 

științifice 

Invenţiile şi descoperirile pot fi prezentate cronologic, urmând exact evoluţia,  sau prin prisma 

interacţiunii cu celelalte componente ale matricei de conţinut. 

Tematica acestui program  oferă ocazia profesorilor de a aduce la cunoştinţa elevilor noţiuni 

care sunt prezentate doar cu titlu informativ în cadrul orelor/ manualelor de chimie, fizică și 

biologie, şi de a dezvolta în acest mod cultura generală a elevilor, de a stimula curiozitatea şi a 

cultiva perseverenţa. 
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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

TITLUL PROIECTULUI: MAGIA ȘTIINȚEI –disciplină opţională la decizia şcolii 

ARIA CURRICULARĂ:      Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 

NUMĂR DE ORE:                35 ore 

RITMICITATEA:                1 oră / săptămînă 

DURATĂ:                              2 semestre 

PROPUNĂTOR:                   Prof. Gr. I  ILIE TEODORA 

 

METODE DIDACTICE:  

Proiectul,  braimstorming, joc de rol,  prelegerea,  experimentul,  expunerea, explicaţia, 

demonstraţia, descoperirea dirijată, experimentul de laborator, învăţarea prin TIC. 

 

RESURSE SI MATERIALE DIDACTICE:  

Lecţii AEL, platforma e-chimia , platforma e-scoala, filme documentare, enciclopedii,  pagini 

web, dotarile existente la  laboratorul de chimie si de   informatică; 

 

OBIECTIV TRANSDISCIPLINAR 

Evaluarea unor aspecte de civilizație și progres științific  contemporan, pe baza 

cunoştinţelor despre trecut, în perspectiva estimării unor soluţii pentru viitor, în 

dezvoltarea unei diversităţi de proiecte 

 

COMPETENŢE GENERALE( CG) SI COMPETENŢE SPECIFICE (CS) 

 

CG1- Utilizarea de modele științifice pentru formarea unei conduite investigative  

• CS1.1-Documentarea despre modul în care ALCHIMIA a devenit o știinta cu impact 

asupra  progresului civilizației umane 

• CS1.2-Realizarea de miniproiecte  despre descoperiri accidentale de elemente, substanțe 

chimice, fenomene și influenţa lor asupra calităţii vieţii– penicilina , aspirina , zaharina , 

cauciucul vulcanizat, teflonul  moveina , radioactivitatea. 

• CS1.3-Utilizarea tehnologiei informatice pentru documentare, stimularea creativităţii şi 

inovaţiei 

 

CG2-Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru 

specifice în scopul aplicării lor în proiecte de natură ştiinţifică  

• CS2.1-Prepararea în laborator sau prin experiment virtual  a unor substanțe și studierea 

proprietăților acestora (mase plastice, coloranți, adezivi, îngrășăminte pentru flori, 

esențe 

• CS2.2-Prezentarea rezulatelor unui experiment științific sub forma unui referat  

• CS2.3-Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care 

le-au generat 

 

CG3-Abordare de grup în raportarea unor elemente din ştiinţă sau din tehnologie la 

societate, mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale componente. 
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• CS3.1-Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme 

teoretice  sau practice, în cadrul unor grupuri diferite 

• CS3.2-Realizarea de miniproiecte în echipa  

• CS3.3-Dezbateri cu tema:  „Chimia –bine și rău pentru omenire”, „Cum ar fi fost lumea 

fără descoperirea penicilinei, cauciucului, coloranților  ”, „Chimia poluant și salvator al 

Planetei  

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

 Competența generală Valori și atitudini 

 CG1- Utilizarea de modele 

științifice pentru formarea unei 

conduite investigative  

 

• Respect pentru adevăr şi rigurozitate; 

• Încredere în adevărurile ştiinţifice şi în 

aprecierea critică a limitelor acestora; 

• Dispoziţia de depășire  a propriei 

performanţe. 

• Interes şi curiozitate; 

 

 CG2-Realizarea unor 

transferuri şi integrarea 

cunoştinţelor şi a metodelor de 

lucru specifice în scopul 

aplicării lor în proiecte de 

natură ştiinţifică  

 

• Iniţiativă personală; 

• Spirit critic şi autocritic; 

• Dispoziţie de a considera ipotezele ca idei ce 

trebuie testate; 

• Investigarea comportării unor substanţe sau 

sisteme chimice. 

• Dispoziţie de a nu trage imediat concluzii; 

• Scepticism faţă de generalizări care nu sunt 

bazate pe observaţii verificabile / repetabile; 

• Dispoziţie de a-şi modifica punctele de 

vedere atunci când sunt prezentate fapte noi; 

• Manifestare creativă. 

 CG3-Abordare de grup in 

raportarea unor elemente din 

ştiinţă sau din tehnologie la 

societate, mediul înconjurător 

ca întreg şi la sistemele sale 

componente. 

 

• Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile 

celorlalţi; 

• Toleranţă pentru opiniile celorlalţi; 

• Dorinţă de informare şi afirmare; 

• Interes şi respect pentru ceilalţi; 

• Respect faţă de argumentaţia ştiinţifică; 

• Interes pentru explorarea diferitelor 

modalităţi de comunicare 

• Evaluarea conșecinţelor proceselor şi acţiunii 

produselor chimice asupra propriei persoane 

şi asupra mediului. 

• Aprecierea critică a raportului între beneficii 

şi efectele indezirabile ale aplicării 

tehnologiilor; 

• Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi 

şifaţă de mediu. 
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PLANIFICAREA CONŢINUTURILOR TEMATICE 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea De Invăţare Competenţe 

specifice 

vizate 

Conţinuturi Nr. 

Ore 

1 Elemente introductive  Norme de tehnica securitaţii muncii în 

laboratorul de chimie 

1 

2 De la alchimie la 

chimie – magie şi 

ştiinţă. 

 

1.1; 1.2;  

1.3; 3.1;   

3.2  

Originile şi scopurile alchimiei 1 

Repere cronologice 1 

Laboratorul alchimistului  1 

Alchimiști si descoperirile lor importante 

pentru dezvoltarea chimiei  

2 

Genialitate si rigoare științifica-Sistemul 

Periodic al elementelor  

2 

Din istoria premiilor Nobel. 2 

3 Descoperiri accidentale  

influenţa lor asupra 

calităţii vieţii 

1.3; 2.1;  

2.2; 2.3;  

3.1; 3.2;  

 

 

 

 

 

Descoperirea accidentală a unor   

elemente chimice  

2 

Descoperirea penicilinei ,  1 

Descoperirea aspirinei ,  1 

Descoperirea zaharinei,  1 

Descoperirea cauciucului vulcanizat  1 

Descoperirea teflonului si   moveinei ,  1 

Descoperirea radioactivității 2 

4 Prepararea în laborator 

sau prin experiment 

virtual  a unor substanțe 

și studierea 

proprietăților acestora  

2.1; 2.2;  

2.3; 3.1; 

3.2 

Indicatori de pH - senzori naturali 1 

Vopsirea cu coloranți naturali 1 

Îngrășăminte pentru plantele de 

apartament                                                                                       

2 

Coloranți alimentari si esențe alimentare 2 

Laboratorul cosmetic al bunicii   2 

5 Dezbateri  

Analiza de produse : 

planşe,  

postere, prezentări 

Power Point, filme, fișe 

de laborator . 

3.1 3.2 

3.3 

„Chimia –bine și rău pentru omenire”, 2 

„Cum ar fi fost lumea fără descoperirea 

penicilinei, cauciucului, coloranților  ” 

1 

„Chimia poluant si salvator al Planetei” 2 

Evaluari( semestriale si finala) 3 

Total ore  35 

 

ACTIVITĂŢI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 

• prelegerea  

• studiul de caz 

• dezbaterea: Cum ar fi fost lumea fără descoperirea.......? 

• Documentarea prin  vizionare de filme documentare , explorare internet  

• lucru pe echipe 

• brainstorming: “Ce ar fi fost omenirea fără descoperiri accidentale? ” 

• Jocul de rol  
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• realizare de proiecte, planşe, referate, reviste,  postere, expoziţii de 

fotografii 

• activităţi experimentale frontale şi demonstrative în laborator (real sau 

• virtual) 

 

METODE ŞI PROCEDEE DE EVALUARE 

 

• comunicarea orală şi scrisă în diferite forme a rezultatelor activităţii investigate; 

• elaborare de proiecte şi realizarea unei broşuri cu analize chimice; 

• implicarea în activităţi de dezbatere; 

• participarea ca raportor al activităţilor de grup; 

• aprecierea spiritului de observaţie şi a modului de interpretare a informaţiei; 

• extragerea, inserarea şi  interpretarea informaţiei din şi în tabele, scheme,  grafice 

internet, reviste de specialitate, etc; 

• întocmirea unor grafice, pliante, reviste, afişe, postere, creaţii, originalitate cu conţinut 

ştiinţific ; 

• rezolvarea testelor de evaluare, completarea chestionarelor; ; 

• chestionarea orală, tema pentru acasă; 
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Anexa 1: Descoperiri intâmplătoare  

 

Penicilina  

Alexander Fleming înainte de a pleca în vacanţă a neglijat să îşi cureţe instalaţiile de lucru şi a 

descoperit la întoarcere pe unele dintre culturile sale de bacterii, o ciupercă ciudată. A constatat 

că acolo unde se afla ciuperca nu mai existau bacterii. Aşa a apărut penicilina în anul 1928, 

fiind unul dintre antibioticele de bază folosite în cel de-al doilea război mondial şi 

totodată un medicament folosit intens şi în zilele noastre. 

Acest medicament a avut un puternic impact asupra medicinii. Până la descoperirea 

antibioticelor, infecţiile produse de răni şi boli precum sifilisul erau aproape mortale. În mai 

puţin de un secol de când există, antibioticele au salvat peste 200 de milioane de vieţi. 

 

Moveina - primul colorant sintetic 

Omul a utilizat coloranţii naturali din timpuri foarte vechi. În peşterile din munţii Pirinei se 

găsesc desene care au o vârstă de 20.000 de ani - ceea ce este remarcabil este faptul că oamenii 

au avut abilitatea ca în acele timpuri să facă pigmenţi care să reziste în timp. Aztecii cunoşteau 

un colorant roşu obţinut dintr-o specie de insecte. Cel mai celebru colorant folosit în vechime 

era purpura antică şi a fost folosit pentru prima dată de fenicieni în jurul anului 1500 î.Hr. Era 

extrasă dintr-o specie de moluşte în care se găseşte în cantităţi foarte mici. In perioada 

antichităţii a fost considerată cea mai frumoasă, cea mai stabilă şi cea mai preţioasă culoare, 

calităţi ce i-au conferit o reală suveranitate. Cu ajutorul ei se vopseau lâna şi mătasea din care 

se confecţionau veşmintele suveranilor, fiind explicit asociată puterii, rangului social şi 

preţuirii. La Roma, împăratul Nero a ordonat să fie pedepsiţi cu moartea toţi cei care purtau sau 

cel puţin cumpărau purpură imperială. Coloranţii naturali extraşi (garanţa, indigoul, coşenila, 

turnesolul) erau folosiţi din antichitate la vopsirea fibrelor textile. Obţinerea lor se realiza cu 

randamente mici iar vopsirile rezultate erau în multe cazuri relativ slabe şi gama de nuanţe 

restrânsă. Începând din secolul XVIII, în Europa şi Asia s-a trecut la cultivarea raţională a 

unora dintre plantele tinctoriale rentabile (garanţa, indigoul). La începutul secolului XX, 

importanţa lor economică a scăzut iar din 1914 nu au mai fost practic utilizaţi ca urmare a 

apariţiei coloranţilor sintetici. Industria coloranţilor sintetici a debutat în 1856, când Perkin a 

descoperit moveina. Cronologic, industria chimică a debutat cu producerea de coloranţi. 

În secolul al XIX-lea, în Anglia s-a înfiinţat Royal College of Chemistry condus de August 

Wilhelm Hoffman. Colegiul avea la dispoziţie fonduri mari şi au fost organizate laboratoare 

moderne de cercetare, cu atât mai mult cu cât tineretul englez manifesta o adevărată pasiune 

pentru chimie. Hoffman l-a antrenat pe Perkin în diferite probleme de cercetare şi i-a 

încredinţat studiul chininei şi eventual sinteza ei din anilină. Era cunoscută la acea vreme 

acţiunea antimalarică a chininei. 

Într-una din zilele anului 1856, Perkin lucra în laborator şi a tratat încă o dată amestecul de 

anilină şi acid sulfuric cu bicromat de potasiu. Rezultatul a fost acelaşi ca de fiecare dată: un 

precipitat negru. Perkin a luat hârtia cuprecipitatul şi a întins-o să se usuce. A observat că după 

câteva ore şi la lumina zilei, culoarea acestuia este mult mai frumoasă şi mai strălucitoare. 

La 18 martie 1856, Perkin şi-a brevetat invenţia sub denumirea de moveină, acesta fiind primul 

colorant sintetic. La început, preţul moveinei era tot atâtde mare ca şi admiraţia pe care o 

stârnea pretutindeni: un kilogram costa 1000 lire sterline! 

Deşi moveina a fost descoperită cu mult timp în urmă, stabilirea cu exactitate a structurii 

acesteia a fost realizată abia în anul 1994. De fapt, moveina este un amestec a doi compuşi 

aromatici înrudiţi care diferă printr-o grupare metil. 

Dacă în anul 1870 se cunoşteau cam 100 de coloranţi, în zilele noastre se cunosc peste 50.000 

de tipuri din care se fabrică frecvent 5.000, iar volumul producţiei de coloranţi a evoluat 

continuu ascendent şi depăşeşte 450.000 tone pe an!  
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Cauciucul vulcanizat 

Cauciucul natural este un compus macromolecular natural de origine vegetală cu formula 

moleculară C5H8,  sintetizat de arborii tropicali precum Hevea Braziliensis care formează 

păduri naturale sau plantate în Malaezia, Indonezia, India, Tailanda, Nigeria, Brazilia) şi multe 

plante, cum este Taraxacum kaksaghyz, ale cărei rădăcini conţin cauciuc în proporţie de 7- 

10%. Supus încălzirii la aproximativ 300oC, în absenţa aerului, formează izopren, dovedindu-

se că este un polimer natural al izoprenului. 

Cauciucul natural se formează şi se depozitează în inelele de vase lactifere, situate în ţesutul 

liberian aflat sub coaja dură. Crestarea scoarţei permite curgerea latexului, o dispersie 

coloidală, care conţine 30-40% cauciuc. Indienii din America de Sud au fost primii care au 

descoperit latexul şi l-au folosit pentru a obţine o formă brută de cauciuc. Îşi ungeau picioarele 

cu latex şi îl lăsau să se usuce, pentru a forma pantofi impermeabili. Ei făceau captuşeli 

impermeabile pentru corturi şi mantale punând un strat de latex între două straturi de ţesătură. 

Marea importanţă a cauciucului a fost recunoscută pentru prima dată în anii 1800 de Charles 

Macintosh şi Thomas Hancock în Marea Britanie. Macintosh a dizolvat cauciucul solid, uscat 

în păcura de gudron de cărbune şi a observat că a obţinut un material ce respinge apa. Astfel, în 

1832 a început confecţionarea impermeabilelor de ploaie, numite Macintosh, mai apoi a 

galoşilor. Totuşi confecţiile din cauciuc natural brut nu rezistau la temperatură; la căldură 

deveneau lipicioase, iar la frig, sfărâmicioase. 

În 1839, Goodyear a rezolvat această problemă combinând sulful cu cauciucul – procesul 

cunoscut sub numele de vulcanizare. Accidental, a scăpat pe o plită fierbinte o bucată de 

cauciuc presat cu sulf. A doua zi a constatat că acel cauciuc rămăsese elastic, dar era rezistent 

la fierbinte şi la rece. Astfel, printr-o întâmplare a fost descoperită vulcanizarea, un proces 

chimic care a lărgit cu mult sfera lui de utilizare. Reacţia constă în legarea de atomi de sulf 

la legăturile duble existente în molecula polimerului, cu formare de punţi de sulf care unesc 

între ele macromoleculele de izopren. La vulcanizare se folosesc cantităţi mici de sulf: 0,5-1%. 

Dacă se foloseşte o cantitate mai mare (~30%), se va obţine un produs rigid, dur, cu rezistenţă 

mecanică bună, electroizolant, numit ebonită. 

Prin vulcanizare, cauciucul brut îşi modifică substanţial proprietăţile: îşi păstrează elasicitatea 

pe un domeniu foarte larg de temperatură (-70....140 0C), îşi măreşte rezistenţa mecanică (la 

abraziune, la rupere, etc), devine insolubil în solvenţii care dizolvă cauciucul nevulcanizat, îşi 

îmbunătăţeşte stabilitatea chimică şi rezistenţa la îmbătrânire. 

Încet-încet, cauciucul a devenit unul dintre cele mai importante produse ale industriei chimice. 

Deşi productivitatea plantaţiilor de arbori de cauciuc a crescut de la 500 kg latex/ ha până la 

2500 kg pentru plantaţiile în exploatare obişnuită, 4000 kg la cele experimentale şi 5000 kg 

când se folosesc stimulatori speciali, ea era încă departe de cea teoretică (9000 kg/ha). 

Aproximativ 2/3 din cantitatea de cauciuc consumată în prezent, o reprezintă cauciucul sintetic. 

Au fost dezvoltate de-a lungul timpului mai multe tipuri de cauciuc sintetic: cauciuc 

polibutadienic (Buna), poliizoprenic, butadienstirenic, butadien-acrilonitrilic (Buna N), 

cloroprenic (Neopren). În ţara noastră se obţine un cauciuc sintetic rezultat prin 

copolimerizarea butadienei cu _-metilstirenul.  

 

Teflonul  

A fost descoperit accidental de către chimistul Roy Plunkett, în timp ce încerca să obţină un tip 

de clorofluorocarbon, care să poată fi folosit ca agent frigorific. El credea că dacă va reuşi să 

determine un compus numit TFE să reacţioneze cu acidul clorhidric, va putea obţine ceea ce 

dorea. Pentru a începe experimentul, Plunkett a luat o cantitate mare de gaz TFE, l-a răcit, şi 

mai apoi l-a presat în canistre, pentru a putea fi astfel depozitat până când va fi gata pentru 
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utilizare. Când a venit momentul să deschidă recipientul în care se găsea TFE, Plunkett nu a 

mai găsit nimic. Gazul dispăruse.  

A scuturat canistra, şi din recipient au căzut mai mulţi fulgi albi. 

Fulgii au fost mai apoi predaţi altor cercetători de la Institutul DuPont care au creat teflonul în 

forma în care îl ştim astăzi. 

 

Radioactivitatea  

Descoperirea aparține fizicianului Henry Becquerel. În 1896, fascinat fiind de fluorescenţa 

naturală şi de razele X, el a încercat să vadă dacă mineralele naturale fluorescente pot produce 

raze X dacă sunt lăsate mai mult timp în lumina soarelui. 

Becquerel realiza aceste experimente timp de iarnă. După mai multe zile cu cer înnorat, el a 

renunţat temporar la experimente. A pus întreg echipamentul împachetat într-un sertar şi a 

aşteptat o zi însorită. Când această zi a a venit şi s-a întors la muncă, Becquerel a observat că 

piatra de uraniu pe care o lăsase în sertar se imprimase pe placa fotografică chiar dacă nu fusese 

expusă luminii solare. Atunci a realizat că acel mineral avea ceva special. În timp ce lucra cu 

Pierre şi Marie Curie, a descoperit că ceea ce era special era radioactivitatea. 

 

Zaharina 

Zaharina, a fost descoperită din întâmplare în anul 1879 de către profesorii Ira Remsen şi 

Constantin Fahlberg de la John Hopkins University. Cei doi oameni de ştiinţă încercau să 

creeze o vopsea nouă folosind derivaţi pe bază de cărbune. Constantin Fahlberg nu s-a spălat pe 

mâini după ce a plecat din laborator. Ajuns acasă, a observat că rulourile pe care le mânca erau 

foartedulci. Şi-a întrebat soţia dacă a adăugat un nou ingredient în mâncare, iaratunci când ea a 

negat, Fahlberg a realizat că gustul se datorează mâinilor sale murdare. Astfel a apărut 

zaharina. 

 

Plasticul  

Plasticul a fost descoperit de chimistul Leo Hendrik Baekeland ce încerca să obţină o 

alternativă ieftină pentru bachelită. În timpul experimentelor sale, Baekeland a obţinut 

accidental un amestec maleabil care putea rezista la temperaturi ridicate fără a se distorsiona. 

De atunci, plasticul este utilizat pe scară largă. 
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