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Ptaki potrafią latać , ludzie niestety nie. Od niepamiętnych czasów  

marzyli , aby wznieść się nad ziemie i spojrzeć na nią z góry. Według mitologii greckiej, żył na 

wyspie Kreta kowal Dedal wraz z 

synem Ikarem. Byli to pierwsi 

ludzie którzy wznieśli się nad 

ziemie jak ptaki.



Aż do 21 listopada 1781r. Ludziom nie udawało 

się wznieść ponad ziemię.

Dokonali tego bracia MONTGOLFIER –

JOSEPH MICHEL I JACQUES ETIENNE



Dzisiejsze samoloty wywodzą się z konstrukcji modela 

szybowca Sir George'a Cayley'a z roku 1804. W 1853 roku 

Cayley zbudował pełnowymiarowy szybowiec.

Za "pierwszego prawdziwego lotnika", uważany jest Otto 

Lilienthail, który pod koniec XIX wieku z powodzeniem 

odbył kilka kontrolowanych lotów na szybowcach własnej 

konstrukcji.



Bracia Orvill i Wilbur Wright w grudniowy dzień 

1903 roku w miejscowości Kitty Hawk, dokonali 

pierwszego na świecie kontrolowanego lotu 

silnikowego. Ich dwupłatowiec przeleciał 40 metrów i 

osiągnięcie to zapoczątkowało prawdziwy rozwój 

lotnictwa.



Ale jak doszło do pierwszego lotu samolotem?

W miejscowości Dayton w stanie Ohio w USA przyszli na świat bracia Orville Wright (ur. 19 sierpnia 1871, zm. 30 

stycznia 1948) i Wilbur Wright (ur. 16 kwietnia 1867, zm. 30 maja 1912).
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Bracia Wright dorastali w Dayton w stanie Ohio w USA, gdzie od 1892 prowadzili wytwórnię i 

warsztaty rowerów Wright Cycle Company[4]. Przejawiali przy tym zainteresowanie problematyką 

zbudowania maszyny latającej cięższej od powietrza, bazując na doświadczeniach wczesnych 

pionierów lotnictwa. Ich marzeniem było skonstruowanie maszyny latającej napędzanej 

silnikiem, ale zanim do tego doszło budowali szybowce.

W 1899r. wykonali latawiec dwupłatowy, leciał , ale bez człowieka na pokładzie.
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W 1900 r. w celu kontynuowania eksperymentów 

lotniczych przenieśli się do Kitty Hawk w Karolinie 

Północnej, w której okolicy panowały dobre warunki do 

testów w postaci silnych wiatrów.

23 marca 1903 złożyli wniosek o patent (przyznany 22 maja 

1906, U.S. patent number 821,393) na swój sposób sterowania 

maszynami latającymi, stworzony przy pomocy i finansowym 

udziale Alexandra G. Bella.

Udane testy szybowca z człowiekiem na pokładzie -1902r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kitty_Hawk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell


Bracia Wright zaprojektowali własny silnik z pomocą 

swojego pracownika, mechanika Charlie Taylora. 

Projekt ten dowodzi o ich geniuszu. Musieli także 

zaprojektować własne śmigła, które w 1903r. miały 

sprawność ok. 66%.



Flyer I – pierwszy samolot który wzbił się w powietrze. 

Maszyna otrzymała swoją nazwę dopiero po lotach z 17 

grudnia 1903 roku. Samolot napędzany był 4-cylindrowym 

silnikiem spalinowym o mocy 12 KM. Rozpiętość skrzydeł 

wynosiła 12.3 m. Flyer I ważył 274 kg, a maksymalna masa 

startowa wynosiła 338 kg. Samolot znajduje się obecnie w 

muzeum National Air & Space Museum w Waszyngtonie.

14 grudnia 1903r.  Pierwszy lot na odległość 36 

metrów, nie do końca udany.



Po próbach w Kitty Hawk bracia Wright powrócili do Dayton, gdzie w 1904 kontynuowali 

próby na polu wzlotów Huffman Prairie. Ponieważ pierwszy samolot Wrightów był zbyt 

słaby, aby sam wystartować w warunkach braku sprzyjającego przeciwnego wiatru, tym 

razem bracia startowali z pomocą katapulty.

Pod koniec roku bracia Wright doszli do 

lotów o długości 5 minut. W 1904 i 1905 

przeprowadzili oni ponad 80 lotów z 

Huffman Prairie. 

5 października 1905 Wilbur odbył lot o 

długości 39 minut, pokonując 24 1/2 mili. 

Pokazom tym asystowali sąsiedzi i 

miejscowa prasa. 

Bracia stali się sławni jednak dopiero w latach 1908–

1909, kiedy Wilbur zademonstrował samolot w Europie, 

a Orville zaprezentował go Armii USA w Forcie Myer

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katapulta
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7 października 1908 Wilbur Wright we Francji zabrał na 

pokład samolotu pierwszą Amerykankę, Edith Berg, żonę 

europejskiego agenta Wrigtów, Harta O. Berga. 

29 września 1909 roku Wilbur samolotem Flyer III okrążył 

Statuę Wolności w Nowym Jorku. 

Również w 1909 bracia Wright wygrali pierwszy kontrakt na 

dostawę samolotów dla sił zbrojnych USA, kiedy to 

zbudowali dwumiejscowy samolot zdolny do godzinnego lotu 

ze średnią prędkością 40 mil na godzinę. Oprócz fabryki w 

Dayton, rozpoczęli również budowę samolotów Flyer w 

Niemczech. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flyer_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statua_Wolno%C5%9Bci
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Dokładnie 95 lat temu powstały holenderskie linie lotnicze KLM.- Królewskie Towarzystwo Lotnicze. To najstarszy 

nieprzerwanie działający przewoźnik.

Choć firma powstała w październiku 1919 roku w Hadze to pierwszy lot międzynarodowym odbył się w maju 

1920 roku na trasie Londyn - Amsterdam. 

W tym roku KLM przewiózł 440 pasażerów i 22 ton ładunku (to mniej niż jednorazowo zabiera Airbus A380). 

Pasażerowie latający w otwartych kabinach wyposażani byli na drogę w skórzane płaszcze, rękawice, okulary, 

kamizelkę ratunkową, spadochron oraz butelkę gorącej wody



Historia polskiego lotnictwa pasażerskiego zaczyna się 

tuż po I wojnie światowej. Pierwszy port lotniczy 

powstał na warszawskich Polach Mokotowskich. 

W 1921 roku powstało Poznańskie Towarzystwo 

Lotnicze Aerotarg, które z okazji pierwszych 

Międzynarodowych Targów Poznańskich uruchomiło 

połączenie między Warszawą a Poznaniem (bilet 

kosztował 6 tys. marek). Rok później powstał Aerolloyd, 

który latał z Gdańska do stolicy i dalej do Lwowa. Firma 

przekształciła się potem w Aerolot, pojawiło się też 

Aero. W 1928 roku rząd zlikwidował prywatne linie 

lotnicze, w ich miejsce 1 stycznia 1929 roku powstały 

Linje Lotnicze LOT Sp z o.o. W 1929 roku również logo 

ze słynnym żurawiem opracował warszawski artysta 

plastyk Tadeusz Gronowski. W tym samym roku do 

nazwy firmy dodano słowo "polskie" - tak narodziły się 

Polskie Linie Lotnicze LOT.





Wygodne fotele, dużo miejsca.

Ważenie pasażerów zamiast bagażu.





Samoloty transportowe



Wieża kontroli



Radary lotów



Lotnisko we 

Frankfurcie-

Niemcy

Lotnisko w Pekinie - Chiny

Lotnisko w Tokio - Japonia



Lotnisko w Chicago - USA

Lotnisko w Hongkongu -Chiny



Nadmorskie lotnisko Juancho E. Yrausquin powstało na 

niewielkiej, karaibskiej wysepce Saba. Dlaczego jest tak 

niebezpieczne? Bo ma najkrótszy pas startowy na świecie 

(zaledwie 400 metrów długości!)

Lotnisko Princess Juliana na wyspie Saint Martin





DO ZOBACZENIA W PRZESTWORZACH


