
Temat: Służby lotniskowe- dlaczego są takie ważne. Komplikacje na lotnisku. (29.04.2020r) 

Witajcie, 

Rozmawiając o samolotach, lotniskach i podróżach nad chmurami- u jednych osób pojawia się 

dreszczyk emocji (bo by chcieli, ale z różnych powodów nie mogą), u innych strach przed lataniem. 

Każdy ma inne emocje związane z lataniem, ale mogę z pewnością powiedzieć, że ten kto chociaż raz 

poleciał samolotem, to najczęściej wraca do tej formy transportu- jest szybciej i bezpieczniej niż 

samochodem. 

Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej grupie osób pracujących na lotniskach i bardzo ważnej- to SŁUŻBY 

LOTNISKOWE. Osoby pracujące na lotnisku- najczęściej chodzą w mundurach- pilnują, aby na lotnisku 

było bezpiecznie i aby nikt ze złymi zamiarami nie dostał się do któregoś z samolotów. To bardzo 

odpowiedzialna praca i powinniśmy uzbroić się w cierpliwość czekając w kolejce do odprawy 

osobistej (czyli tam, gdzie przechodzimy przez bramki, które nas prześwietlają), nie poganiać tych 

przed nami, nie marudzić. 

Popatrzmy jak oni pracują i co należy do ich obowiązków: 

 kontrola dokumentów; 

 kontrola bagaży 

 podpowiedź, do którego terminala powinniśmy się udać 

 pomoc w odszukaniu zaginionego bagażu 

 pilnowanie bezpieczeństwa na lotnisku i płycie lotniska 

 pomoc w nagłych przypadkach 

 

STRAŻ OCHRONY LOTNISKA 

  

SPRAWDZANIE BAGAŻU PODRĘCZNEGO  i  NAS 



  

SŁUŻBA MEDYCZNA            SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ 

SZANUJMY TYCH LUDZI I ICH PRACĘ- PONIEWAŻ ONI SĄ DLA NAS I DBAJĄ O NAS I NASZE 

BEZPIECZEŃSTWO!!! 

Kilka rad dla niecierpliwych pasażerów: 

Czasami zdarza się, ze idąc już do samolotu przez rękaw ktoś opóźnia marsz i robi się korek. 

Pamiętajmy, ze to ciasne i raczej wąskie miejsce, dlatego nie powinniśmy się tu przepychać, nie 

denerwujmy się. 

Inną rzeczą jest- opóźnienie samolotu. Jest ono spowodowane różnymi sytuacjami, np. zła pogoda, 

ponowne sprawdzenie samolotu, kłopotliwy pasażer, który nie chce wyjść z samolotu (a więc nie 

można go posprzątać, aby weszła następna grupa), spóźniony pasażer. Nie denerwujmy się wtedy. 

Lecimy przecież na wakacje, więc nich nic nas nie wytrąci z równowagi  

Zad. domowe 

Wymień przedmioty, które musisz zabrać ze sobą na wakacje, ale ich pojemność jest większa niż 

100ml i dlatego nie mogą być w naszym podręcznym bagażu, tylko w głównym. (Pamiętajmy, bagaż 

podręczny cały czas mamy przy sobie). 
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