
III	  	  KONKURS	  	  WIEDZY	  	  LOTNICZEJ	  	  „LATAJĄCA	  	  MIOTŁA	  	  BABY	  	  JAGI”	  

PYTANIA.	  

1. Lotnictwo	  na	  terenie	  województwa	  śląskiego.	  
1. Co	  to	  jest	  GTL	  i	  kiedy	  powstało?	  
2. Jak	  nazywała	  się	  jednostka	  wojskowa,	  która	  w	  latach	  1952-‐1987	  stacjonowała	  na	  

lotnisku	  Mierzęcice?	  
3. Wymień	  typy	  samolotów	  będących	  na	  wyposażeniu	  jednostki	  wojskowej	  z	  Mierzęcic.	  
4. Wymień	  największą	  inwestycję	  realizowaną	  aktualnie	  na	  lotnisku	  Pyrzowice	  przez	  

GTL.	  
5. Wymień	  lotniska	  województwa	  śląskiego	  .	  
6. Wymień	  lotniska	  województwa	  śląskiego	  posiadające	  utwardzona	  drogę	  (betonową	  

lub	  asfaltową)	  startową.	  
7. W	  którym	  roku	  powstało	  lotnisko	  występujące	  pod	  obecna	  nazwa	  Pyrzowice.	  
8. Wymień	  poprzednie	  nazwy	  lotniska	  Pyrzowice.	  
9. Jaki	  numer	  nosił	  Dywizjon	  Bombowy	  Ziemi	  Śląskiej.	  
10. W	  który	  roku	  powstało	  najstarsze	  lotnisko	  na	  terenie	  województwa	  śląskiego.	  
2. Prawo	  lotnicze.	  
1. Gdzie	  i	  kiedy	  odbyła	  się	  pierwsza	  konwencja	  dotycząca	  lotnictwa	  cywilnego?	  
2. Kiedy	  odbyła	  się	  konwencja	  (lotnicza)	  w	  Warszawie?	  	  
3. Gdzie	  odbyła	  się	  konwencja	  8	  grudzień	  1944?	  
4. 	  Czy	  Polska	  brała	  udział	  w	  konwencji	  Chicagowskiej	  i	  jaki	  miała	  statut?	  
5. Kto	  w	  Polsce	  jest	  upoważniony	  do	  licencjonowania	  personelu	  lotniczego?	  
6. Jak	  nazywa	  się	  organ	  kierowania	  ruchem	  powietrznym	  w	  polskiej	  przestrzeni	  

powietrznej?	  
7. Jak	  sklasyfikowano	  polską	  przestrzeń	  powietrzną?	  
8. Czy	  pilot	  jest	  zobowiązany	  składać	  plan	  lotu	  (flight	  plan)	  jeżeli	  będzie	  wykonywał	  lot	  

VFR	  w	  przestrzeni	  „G”	  ?	  
9. Czy	  pilotowi	  wolno	  wlecieć	  w	  przestrzeń	  klasy	  „C”	  bez	  zgody	  organów	  ruchu	  

lotniczego?	  
10. Podaj	  datę	  uchwalenia	  aktualnie	  obowiązującego	  prawa	  lotniczego.	  
3. Ludzie	  	  lotnictwa.	  
1. Czesław	  Tański.	  
2. Bolesław	  	  Orliński.	  
3. Tadeusz	  	  Góra.	  
4. Mirosław	  Hermaszewski.	  
5. Stanisław	  	  Skarżyński.	  
6. Witold	  Urbanowicz.	  
7. Louis	  Bleriot.	  
8. Charles	  	  Augustus	  Lindbergh.	  



9. Janina	  Mey.	  
10. Jan	  Biały.	  	  
4. Nawigacja.	  
1. Co	  to	  jest	  ortodroma?	  
2. Jak	  nazywa	  się	  kąt	  pomiędzy	  północnym	  kierunkiem	  południka	  geograficznego,	  a	  

północnym	  kierunkiem	  południka	  magnetycznego?	  
3. Jak	  nazywa	  się	  kąt	  pomiędzy	  północnym	  kierunkiem	  południka	  magnetycznego	  

przechodzący	  przez	  samolot,	  a	  jego	  podłużną	  osią?	  
4. Do	  jakich	  systemów	  nawigacyjnych	  należy	  system	  LORAN	  ?	  
5. Jak	  nazywa	  się	  system	  nawigacyjny	  satelitarny	  opracowywany	  przez	  UNIĘ	  

EUROPEJSKĄ	  ?	  
6. Wymień	  kątowe	  składniki	  „nawigacyjnego	  trójkąta	  prędkości”.	  
7. Wymień	  wektorowe	  składniki	  „nawigacyjnego	  trójkąta	  prędkości”.	  
8. Wymień	  rodzaje	  prędkości	  samolotu.	  
9. Co	  to	  jest	  pułap?	  
10. W	  jakich	  jednostkach	  podajemy	  prędkość	  samolotu?	  
5. Ruch	  lotniczy.	  
1. Co	  oznacza	  skrót	  PAŻP	  ?	  
2. Jak	  jest	  sklasyfikowana	  polska	  przestrzeń	  powietrzna?	  
3. Kto	  odpowiada	  za	  separację	  w	  przestrzeni	  „G”	  ?	  
4. Czy	  można	  nie	  składać	  planu	  lotu	  na	  lot	  w	  przestrzeni	  „C”	  ?	  
5. Jak	  nazywa	  się	  europejska	  organizacja	  zrzeszająca	  organy	  ruchu	  lotniczego	  ?	  
6. Akronimy	  lotnicze.	  
1. FIS.	  
2. ILS.	  
3. IFF.	  
4. IFR.	  
5. IAS.	  
6. GS.	  
7. NDB.	  
8. QNH.	  
9. ATC.	  
10. MTOW.	  
7. Historia	  lotnictwa.	  
1. Kto	  jest	  autorem	  biało-‐czerwonej	  szachownicy?	  
2. „Gwiazda	  Polski”	  –	  co	  to	  za	  statek	  powietrzny	  i	  do	  jakich	  celów	  został	  zbudowany?	  
3. Co	  wydarzyło	  się	  28	  sierpnia	  1932	  

	  

4. Jak	  nazywał	  się	  pierwszy	  samolot	  odrzutowy	  w	  polskim	  lotnictwie	  cywilnym?	  



5. Jaki	  miał	  napęd	  samolot	  myśliwski	  Messerschmitt	  Me-‐163	  Komet?	  
6. Jak	  nazywał	  się	  polski	  samolot	  pasażerski	  czterosilnikowy	  ?	  
7. Jak	  nazywał	  się	  radziecki	  samolot	  szturmowy	  nazywany	  przez	  Niemców	  „Czarna	  

śmierć”	  ?	  
8. Na	  jakim	  teatrze	  działań	  wojennych	  był	  używany	  samolot	  bombowy	  B-‐29	  w	  czasie	  II	  

wojny	  światowej?	  
9. Który	  polski	  pilot	  w	  czasie	  II	  wojny	  światowej	  zestrzelił	  dwa	  samoloty	  japońskie?	  
10. Jak	  nazywał	  się	  samolot	  bombowy	  z	  napędem	  odrzutowym	  w	  lotnictwie	  polskim?	  
8. Atmosfera	  ziemska,	  Meteorologia.	  
1. Co	  to	  jest	  atmosfera?	  
2. Jaką	  masę	  ma	  litr	  powietrza?	  
3. Co	  to	  jest	  stratopauza?	  
4. Jaka	  jest	  temperatura	  powietrza	  na	  wysokości	  2000m.według	  Międzynarodowej	  

Atmosrefy	  Wzorcowej?	  
5. Ile	  wynosi	  ciśnienie	  na	  poziomie	  morza	  według	  Międzynarodowej	  atmosfery	  

wzorcowej?	  
6. Co	  to	  jest	  izotermia?	  	  
7. Co	  to	  jest	  izobara?	  
8. Wymień	  chmury	  piętra	  wysokiego.	  
9. Jak	  nazywa	  się	  punkt,w	  którym	  spotyka	  się	  front	  ciepły	  i	  front	  zimny	  
10. St;	  Cu;	  Ns;	  Cc;	  Ac	  .	  Jak	  nazywają	  się	  te	  chmury?	  

	  
	  


