
Temat: Epoka lotów samolotem. Latać czy nie latać? (30.04.2020r) 

Witajcie, 

Dzisiaj podsumujemy nasze pogadanki na temat lotów samolotami, ludzi, którzy związani są z 

lotniskami oraz na temat pasażerów. Podsumowując ustalmy jedno: przeloty samolotami, to jeden ze 

środków transportu, dla wielu bardzo wygodny i szybki. Loty samolotami uznane są za bezpieczne 

(ale nad tym bezpieczeństwem czuwa wiele osób). Gdybyśmy my mieli tak dbać o nasze samochody 

czy autobusy, którymi jeździmy- to do wielu byśmy nie wsiedli!!! 

Pamiętajmy, że lotniska to skupiska bardzo wielu ludzi; często z różnych stron świata. Dlatego 

pracownicy lotnisk muszą znać język angielski, a często też: niemiecki, francuski, włoski i inne. 

Wyobraźmy sobie, ze są takie lotniska, gdzie co minutę ląduje i staruje samolot z pasażerami!!! To 

często większy ruch niż na dworcach autobusowych czy kolejowych. Jest to więc bardzo popularny 

środek przemieszczania się ludzi i tak jak już wcześniej wspomniałam- bardzo szybki i bezpieczny  

Tak jak pociągi jeżdżą po określonych torach, autobusy mają swoje trasy po drogach asfaltowych- tak 

i samoloty mają wytyczone trasy. Nazywają się one: KORYTARZE. 

Zaprezentuję Wam kilka map, na których widać jak gęste są sieci dróg- korytarzy nad naszymi 

głowami  To co zobaczycie poniżej, to przeloty międzynarodowe (czyli z jednego kraju do drugiego); 

są jeszcze oprócz nich przeloty: krajowe (czyli samoloty latają od miasta do miasta na terenie danego 

państwa). A to oznacza, że samolotów latających nad naszym niebem jest naprawdę baaardzo dużo 

 



 

 

Ten sam dzień i godzina- cały świat. 

 

Widząc jak dużo samolotów znajduje się nad naszymi głowami o każdej godzinie i każdego dnia, 

można tylko stwierdzić, że jest to bardzo popularny rodzaj transportu osobowego. Przez fakt, iż 

szybko możemy znaleźć się w zupełnie innym miejscu na świecie, mówi się, że: 

ZIEMIA, TO GLOBALNA WIOSKA!!! 

Wioska, to jak wiemy, coś małego, teren, który szybko przyjdziemy z jednego końca na drugi. Dzięki 

samolotom, tak szybko możemy przemieścić się z jednego punktu do drugiego, oddalonych od siebie 

tysiące kilometrów. 

  

Połączenia Polskich Linii Lotniczych na Europę i na Świat 



 

Przeloty krajowe- Polska 

Zad. domowe 

Wybierz sobie dwa lotniska na świecie (może być jedno z Polski) i sprawdź ile samolotów na nich 

ląduje i startuje jednego dnia (niech to będzie ten sam dzień na wszystkich lotniskach). Pamiętajcie, 

ze nie może to być obecna data- ponieważ samoloty teraz nie latają, ale może to być np. 25 lipiec 

2019r. 


