
Temat: „Biała lista” -lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie 
lotniczym 

 
Przygotuj prezentację : „Biała lista” -lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do 

przewozu w transporcie lotniczym 
 
Proszę wszystkich uczniów  klasy o przygotowanie prezentacji zgodnie z przedstawionym planem. 
Pamięta j o przejrzystości i atrakcyjności prezentacji, zamieść zdjęcia i obrazy.Wszystkie potrzebne 
informacje znajdziecie  
http://www.ulc.gov.pl/_download/ochrona_i_ulatwienia/Biala-lista_alfabetycznie_10082009.pdf 
 
Plan prezentacji: 

1. Co to jest biała lista 
2. Jak można przewozić płyny w bagażu kabinowym 
3. Jakich przyborów toaletowych nie wolno przewozić w bagażu kabinowym 
4. Jakich artykułów medycznych nie wolno przewozić w bagażu kabinowym 
5. Jakie narzędzia można przewozić w bagażu kabinowym 
6. Jakich narzędzi nie wolno przewozić w bagażu kabinowym 
7. Jakich napojów nie wolno przewozić w bagażu kabinowym 
8. Jakie urządzenia elektroniczne można przewozić i w jakim bagażu 
9. Czy można przewozić i jakim bagażu 

a. Pistolety i broń palną 
b. Sprzęt sportowy 

10. Jakich urządzeń emitujących ciepło nie wolno przewozić w bagażu kabinowym 
11. Czy można przewozić i w jakim bagażu  

a. Substancje i łato palne 
b. Chemiczne i toksyczne 

 
W ostatnim slajdzie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania 

 
1. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku pasażerowi można pozwolić na zabranie w 

bagażu kabinowym 
a. płynu w opakowaniu o pojemności 50 ml. 
b. dezodorantu w opakowaniu o pojemności 150 ml. 
c. płynu w opakowaniu o pojemności 250 ml. 
d. balsamu do ciała w opakowaniu o pojemności 300 ml. 

 
2. Pożywienie dla niemowląt wnoszone na pokład samolotu 

a. powinno się znajdować w torebce plastikowej. 
b. powinno się znajdować w pojemniku hermetycznym. 
c. nie musi być przewożone w zamkniętej torebce plastikowej. 
d. powinno się znajdować w pojemnikach o pojemności do 100 ml. 
 

3. Który z wymienionych przedmiotów, umieszczonych w bagażu podręcznym, nie zostanie 
odebrany pasażerowi podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku? 

a. Nożyczki o długości ostrza 10 cm. 
b. Komputer typu laptop. 
c. Napój w butelce o pojemności 1 litra. 
d. Nóż o długości ostrza 10 cm. 

 
4. Maksymalna wielkość i masa bagażu kabinowego w transporcie lotniczym 

a. są określone w regulaminie przewoźnika wykonującego przewóz. 
b. są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. 
c. są określone w przepisach prawa krajowego. 
d. nie są określone. 
 

http://www.ulc.gov.pl/_download/ochrona_i_ulatwienia/Biala-lista_alfabetycznie_10082009.pdf


5. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, pasażerowi można pozwolić na zabranie w 
bagażu kabinowym 

a. 0,1 litra wody w butelce plastikowej o pojemności 250 ml 
b. dezodorantu w opakowaniu o pojemności 150 ml 
c. pasty do zębów w opakowaniu o pojemności 125 ml 
d. szamponu w opakowaniu o pojemności 50 ml 

 
6. Zasady dotyczące dopuszczalnej ilości, wagi oraz rozmiarów bagażu kabinowego 

a. są określone przez zarządzającego portem lotniczym. 
b. wynikają z przepisów prawa krajowego. 
c. są określone przez przewoźnika lotniczego. 
d. wynikają z przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 
7. W bagażu kabinowym na pokładzie samolotu wolno przewozić 

a. żyletki. 
b. dezodorant w aerozolu w pojemniku do 100 ml. 
c. brzytwę. 
d. spirytus. 
 

8. Informacje dotyczące przedmiotów niedopuszczonych do przewozu w kabinie pasażerskiej nie 
są umieszczane na 

a. tablicach informacyjnych w porcie lotniczym. 
b. przywieszce bagażowej. 
c. folderach informacyjnych przewoźnika lotniczego. 
d. ulotkach informacyjnych. 

 
9. W samolocie w bagażu rejestrowanym można przewozić 

a. fajerwerki, sztuczne ognie i rakiety sygnalizacyjne. 
b. atrapy urządzeń wybuchowych. 
c. farby w aerozolu. 
d. deskorolki. 
 

10. Bagaż przewożony w lukach bagażowych samolotu to bagaż 
a. kabinowy. 
b. podręczny. 
c. nierejestrowany. 
d. rejestrowany. 
 

11. W bagażu kabinowym podczas podróży samolotem można przewozić 
a. brzytwę. 
b. perfumy w butelce 50 ml. 
c. bitą śmietanę w pojemniku 250 ml. 
d. jogurt naturalny w pojemniku 150 ml. 
 

12. W bagażu kabinowym do samolotu wolno wnieść 
a. czajnik bezprzewodowy. 
b. wędki i kije golfowe. 
c. korkociąg. 
d. dezodorant 250 ml i pastę do zębów w pojemniku 150 ml. 

 
13. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku pasażerowi należy pozwolić na pozostawienie w 

bagażu kabinowym 
a. wody mineralnej w opakowaniu o pojemności 250 ml 
b. dezodorantu w opakowaniu o pojemności 50 ml 
c. kremu do rąk w opakowaniu o pojemności 150 ml 
d. balsamu do ciała w opakowaniu o pojemności 300 ml 



14. W bagażu kabinowym można przewozić 
a. zapalniczki wyglądające jak broń palna. 
b. kije do gry w „lacrosse". 
c. żyletki. 
d. płyny zakupione w punktach sprzedaży na terenie strefy zastrzeżonej portu lotniczego. 
 

15. Do pojęć opisujących różne rodzaje bagażu w transporcie lotniczym nie zalicza się pojęcia 
bagażu 

a. marszrutowego. 
b. rejestrowanego. 
c. kabinowego. 
d. ponadwymiarowego. 
 

16. Których przedmiotów nie można przewozić w bagażu kabinowym? 
a. Mydła w płynie w pojemniku 100 ml. 
b. Cążków do paznokci i skórek. 
c. Drutów i szydełka wraz z trzema kolorowymi włóczkami. 
d. Jogurtów do picia dla dzieci o pojemności 100 ml. 
 

17. W bagażu rejestrowanym pasażer nie może przewozić 
a. strun do instrumentów. 
b. brzytew. 
c. latarek gazowych. 
d. ozdób choinkowych. 
 

18. W bagażu kabinowym, poza limitem wagowym i wymiarowym, bezpłatnie można przewozić 
a. deski snowboardowe. 
b. rowery. 
c. aparaty fotograficzne. 
d. narty. 

 
19. W bagażu kabinowym mogą być przewożone 

a. łyżwy. 
b. wędki. 
c. suszarki do włosów. 
d. szydełka do robótek ręcznych. 
 

20. Dezodorant jakiej pojemności może zostać w bagażu kabinowym pasażera po zakończonej 
kontroli bezpieczeństwa na lotnisku? 

a. 200 ml 
b. 150 ml 
c. 250 ml 
d. 100ml 
 

21. W bagażu kabinowym pasażer może przewozić 
a. pusty termos. 
b. deskorolkę. 
c. linki stalowe. 
d. szydełka. 

 
22. Który w wymienionych produktów może być przewożony w bagażu podręcznym pasażera? 

a. Pasta do zębów w tubce o pojemności 125 ml 
b. Jogurt w kubku o pojemności 200 ml 
c. Woda mineralna w butelce o pojemności 150 ml 
d. Dezodorant w aerozolu w opakowaniu o pojemności 100 ml 
 



23. Pasażer przewożący samolotem sprzęt do nurkowania i deskę surfingową powinien zgłosić ten 
bagaż jako 

a. ponadwymiarowy. 
b. niebezpieczny. 
c. podręczny. 
d. kabinowy. 
 

24. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku pasażerowi nie można pozwolić na zabranie w 
bagażu kabinowym 

a. dezodorantu w opakowaniu o pojemności 75 ml 
b. pasty do zębów w opakowaniu o pojemności 100 ml 
c. parasola. 
d. wypełnionego do połowy opakowania szamponu o pojemności 150 ml 

 
Odpowiedzi do poprzedniej pracy 

1. System informatyczny, umożliwiający rezerwację miejsc i sprzedaż biletów kolejowych spółek 
PKP i Przewozy Regionalne, nosi nazwę 

KURS-2008 
 

2. Scentralizowany komputerowy system obsługujący transakcje rezerwacji i sprzedaży biletów 
lotniczych i innych usług turystycznych określa się skrótem 

GDS 
 

3. Cena biletu normalnego wynosi 20 zł. Przewoźnik oferuje ulgę dla uczniów i studentów w 
wysokości 51% oraz dla emerytów w wysokości 30%. Wskaż łączną kwotę należną za przejazd 
dwóch studentów, 10-letniego ucznia oraz emerytki. 

43,40 zł 
 

4. Według oferty biura podróży bilet autokarowy na trasie Kraków – Monachium kosztuje 250,00 
zł. Pasażer zamierza podróżować z żoną i synem. Jaki będzie koszt podróży dla całej rodziny, 
jeżeli przewoźnik zastosował 15% zniżkę do ceny biletu syna? 

712,50 zł 
 

5. Matka z dwójką dzieci podróżuje pociągiem. Odległość przejazdu wynosi 40 km. Jedno dziecko 
ma 3 lata, a drugie jest uczniem drugiej klasy gimnazjum. 
Na podstawie opłat przewozowych i przysługujących ulg ustawowych podanych w tabelach, 
należność za bilety wynosi 

14,67 zł 
 

6. Rodzice z dwójką dzieci podróżują klasą 2 pociągu InterREGIO. Długość przejazdu wynosi 85 
km. Jedno dziecko ma 3 lata, a drugie jest uczniem drugiej klasy gimnazjum. Na podstawie 
opłat przewozowych i przysługujących ulg ustawowych podanych w tabelach, należność za 
bilety wynosi 

60,23 zł 
 

7. Cena jednorazowego biletu normalnego w pociągu osobowym drugiej klasy wynosi 24,00 zł. 
Jaka będzie łączna kwota za przejazd 3-letniego dziecka, 24-letniej studentki i nauczyciela 
akademickiego? 

27,84 zł 
 

8. Dwoje rodziców z synem w wieku 20 lat, który jest studentem, planuje podróż pierwszą klasą 
pociągu TLK. Długość przejazdu wynosi 232 km. Należność za bilety, obliczona na podstawie 
podanych w tabelach cen biletów i przysługujących ulg ustawowych, wynosi 

234,00 zł 
 



9. Zgodnie z przedstawionym cennikiem biletów promowych emeryt podróżujący w dniu 
08.09.2015 r. wraz z dzieckiem w wieku 4 lat w jedną stronę z Gdańska do Nynäshamn zapłacił 
łącznie za bilety 

281 PLN 
 

10. Dwie osoby dorosłe wraz z 3-letnim dzieckiem i 16-letnim uczniem szkoły średniej wybrały się 
w podróż kolejową na trasie o długości 121 km. Jedna z osób dorosłych korzysta z ulgi dla 
rodzin pracowników kolei. Na podstawie opłat przewozowych i przysługujących ulg podanych 
w tabelach łączna należność za bilety dla wszystkich osób wyniesie 

25,56 zł 
 
 

11. Tabela zawiera opłaty za usługi świadczone przez linię EasyJet na trasie Londyn – Gdańsk. 
Pasażer lecący na tej trasie z bagażem ważącym 22 kg wykupił dodatkowe ubezpieczenie i 
pierwszeństwo wejścia na pokład. Przewoźnik EasyJet wymaga dokonania płatności za bilet 
kartą kredytową. Jakie łączne koszty poniesie pasażer? 

569,00 zł 
 

12. Ile będzie kosztować podróż pociągiem IC z Krakowa do Warszawy trzyosobową grupę, 
składającą się z dwóch osób dorosłych, w tym jednej niewidomej uznanej za niezdolną do 
samodzielnej egzystencji i jednego dziecka w wieku szkolnym, jeżeli bilet normalny II klasy 
kosztuje 44,80 zł? Zniżka dla osoby niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej 
egzystencji wynosi 51%, dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej wynosi 
95%, a dla dziecka w wieku szkolnym 37%. 

52,41 zł 
 

13. Pasażer ma zamiar odbyć podróż promem ze Świnoujścia do Kopenhagi w drugiej połowie 
sierpnia 2017 r. Podróżować będzie wraz z żoną i dwójką dzieci – jedno w wieku 12 lat, drugie 
5 lat oraz matką emerytką. Zgodnie z zamieszczoną ofertą najniższa kwota do zapłaty za bilety 
dla tej grupy osób wyniesie 

940,00 zł 
 

14. Jaki będzie koszt zakupu biletów promowych na trasie morskiej Świnoujście – Ystad dla 2 osób 
dorosłych i dziecka w wieku 14 lat w obie strony wraz z opłatą ekologiczną 

692,00 zł 
 

15. Ile % wartości normalnego biletu wynosi odpłatność za bilet dla jednego dziecka do 2. roku 
życia w Polskich Liniach Lotniczych LOT? 

10% 
16. W którym terminie łączne koszty dla 2 osób, dotyczące dwutygodniowego pobytu w Paryżu, 

zwiedzania zabytków i uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, są najniższe? 
C. 

 
17. Ile będzie łącznie kosztował przejazd pociągiem drugiej klasy trzech osób: 24-letniej studentki, 

która ma ważną legitymację studencką, 2-letniego dziecka oraz emeryta, dla którego jest to 

pierwszy przejazd w roku i który ma odpowiednie zaświadczenie, jeśli wiadomo, że bilet 
normalny kosztuje 54,00 zł, a podróżni skorzystali z przysługujących im ulg ustawowych? 

60,48 zł 
 

18. Cena biletu normalnego w pociągu osobowym II klasy wynosi 50,00 zł. Jaka będzie łączna 
kwota za przejazd dwóch osób dorosłych, rocznego dziecka oraz 10-letniego ucznia szkoły 
podstawowej?. 

131,50 zł 
 



19. Podróżny wynajął samochód osobowy na okres 4 dni. Skorzystał z następujących usług 
dodatkowych: wyjazd do Niemiec, pełne ubezpieczenie AC oraz dodatkowe kilometry na 
wynajem +300 km. Samochód zwrócił do wypożyczalni w terminie. Jaki koszt poniósł 
podróżny? 

600,00 PLN 
 

20. Ile zapłaci za bilet kombatant będący inwalidą wojennym z drugą grupą inwalidztwa, który ma 
dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów, podróżujący pociągiem 
osobowym, jeżeli cena biletu normalnego wynosi 85,20 zł? 

41,75 zł 
 

Na prace czekam do 13.05.2020 Proszę przesyłać na adres: zsz3_lidiaradz@interia.pl, w temacie 
wiadomości proszę podać klasę oraz imię i nazwisko oraz tytuł pracy. 
 
Życzę miłej pracy 

  
 

mailto:zsz3_lidiaradz@interia.pl

