
Temat: Kontrola na lotnisku i jej etapy. (23.04.2020r) 

Witajcie, 

Pamiętacie, że cały czas rozmawiamy na temat podróżowania samolotami- czyli komunikacją 

lotniczą. Już ustaliliśmy, że aby latać samolotami musi znajdować się w samolocie: obsługa- załoga 

(piloci i stewardesy) oraz MY- pasażerowie. Jednak za nim wygodnie usiądziemy w fotelu samolotu 

oczekując na lot nad chmurami, musimy przejść pewne, określone procedury. 

Odtwórzmy kolejność wszystkich działań na lotnisku, bo wybieramy się na wakacje: 

 Dotarliśmy na lotnisko; 

 wchodzimy z bagażem głównym i podręcznym do budynku lotniska; 

 

 
 

 szukamy punktu, gdzie jest napisana nazwa naszego biura podróży lub nazwa linii lotniczych 

jakimi polecimy na nasze wymarzone wakacje; 

 znaleźliśmy; 

 

 
 

 ustawiamy się w kolejce do punktu, podchodzimy do osoby- celnik, której podajemy paszport 

lub dowód osobisty, oraz układamy na wadze nasz bagaż główny; 

 osoba- celnik drukuje nam bilet i oddaje dokumenty; 



 teraz dużo lżej, bo tylko z bagażem podręcznym (mała walizka, plecak)- udajemy się do 

punktu, gdzie będą prześwietlone nasze bagaże i my; 

 stajemy w kolejce; musimy pamiętać o położeniu na taśmę: telefonu, paska od spodni, 

laptopa oraz o tym, ze w bagażu podręcznym nie możemy mieć żadnych płynów, których 

zawartość jest większa niż 100ml- bo zostaną nam one odebrane; 

 

 
 

 po przejściu przez bramkę i prześwietleniu trafiamy do części „bezcłowej” lotniska; tu możesz 

kupić sobie coś do picia w butelce, słodycze, gazetę oraz usiąść i zjeść ciepły posiłek przed 

podróżą; skorzystać z toalety; 

 

 
 pół godziny przed odlotem naszego samolotu powinniśmy udać się do miejsca, gdzie znajduje 

się nasze wejście do samolot; 

 po drodze możemy jeszcze raz pokazać celnikom w okienku nasze dokumenty oraz bilety; 

 po dotarciu w okolice naszego wejścia (jeżeli nie jest jeszcze bramka otwarta) siadamy sobie i 

czekamy, aż przyjdą osoby upoważnione i zaczną wpuszczać nas do samolotu (zostaną 

otwarte bramki); 

 



 tutaj, za nim wejdziemy do samolotu również musimy pokazać dokumenty i bilet; nie 

chowajmy ich jednak, ponieważ wchodząc do samolotu też załoga może chcieć sprawdzić 

nasze bilety; 

 
 do samolotu docieramy: na piechotę przez rękaw lub wychodząc z budynku- wsiadamy do 

autobusu, który jadąc po płycie lotniska zawiezie nas do naszego samolotu; rzadko zdarza się, 

aby pozwolono nam pieszo przejść z budynku do samolotu; 

            

 i już jesteśmy w samolocie; chowamy bagaż w luku (półka zamykana) nad głową; 

 

 siadamy, zapinamy pas i czekamy na start samolotu  

 



Droga do samolotu jest długa i podczas niej jesteśmy wiele razy sprawdzani- wszystko to dla naszego 

bezpieczeństwa; dlatego zawsze powinniśmy być już na lotnisku 2 godziny przed odlotem naszego 

samolotu, aby się nie spieszyć i nie obawiać, że spóźnimy się na nasz lot. 

 

Zad. domowe 

Zastanówcie się, gdzie chcielibyście lecieć na wakacje (mogą być dwa miejsca); podajcie nazwę 

miejsca, ustalcie z jakiego lotniska możecie tam lecieć i ile czasu polecicie. 


