
TRANSPORT



Od początku swojego istnienia człowiek

posiadał potrzebę przemieszczania się.

Najpierw było to spowodowane koczowniczym

trybem życia i migracjami w poszukiwaniu

żywności. Przez wieki, transport się

udoskonalał, powstawały nowe wynalazki,

pojazdy, które po tym jak już przeszliśmy na

osiadły tryb życia pomagały nam w codziennym

funkcjonowaniu. Usprawniły one podróżowanie

z jednego miejsca na drugie, przewożenie

towarów. Transport odgrywa bardzo istotną

rolę w naszym codziennym życiu.

Przełomem w transporcie było

odkrycie koła, uważnego za

największy wynalazek ludzkości.

Wcześniej by przenieść ciężkie

przedmioty z miejsca na miejsce

potrzeba było ogromnej siły. 

Z chwilą gdy pojawiło się koło,

stało się to o wiele prostsze 

i wygodniejsze zarazem.

Powstały wtedy pierwsze wozy,

do których zaprzęgano zwierzęta

pociągowe. 

KOŁO
 - POCZĄTEK TRANSPORTU

 



lądowy (np. samochody, kolej, metro) 

wodny (np. statki, żaglowce. kontenerowce)

powietrzny (np. samoloty)

miejski (np. autobusy, tramwaje, metro)

wewnątrzzakładowy

Transport ze względu na rodzaj możemy podzielić na:

;

Transport lądowy jest to transport odbywający się

na stałym podłożu, czyli na lądzie – ulicach,

szynach itd. Może to być zarówno transport

towarów, jak i osób. Do transportu lądowego

zaliczamy: transport kolejowy, transport drogowy

i transport przesyłowy. Zaletami tego transportu

jest to, że daje on nam możliwość szybkiego

przetransportowania różnego rodzaju ładunku.

Dzięki gęstej sieci dróg towar może być

dostarczany bezpośrednio w wybrane miejsce.

Minusem transportu lądowego jest negatywny

wpływ na środowisko naturalne.

RODZAJE TRANSPORTU

TRANSPORT LĄDOWY

https://www.pkt.pl/szukaj/transport-l%C4%85dowy


Transport morski to określenie sposobu przewozu

dużych ilości ładunku przez statki towarowe. Od

czasu lat 60. do transportu morskiego stosuje się

przede wszystkim kontenery. Zaletami transportu

morskiego jest to, że jest on tańszy od transportu

kolejowego oraz lotniczego. Inną zaletą jest

możliwość przewozu ciężkich oraz niebezpiecznych

ładunków. Jednak podstawową wadą transportu

morskiego jest długi czas przewozu (ok. 25-40 dni).

Transport powietrzny jest to usługa polegająca na

przewozie drogą powietrzną ludzi i towarów

praktycznie w dowolne miejsce na kuli ziemskiej.

Jednorazowo największe samoloty mogą zabrać do

120 ton towaru. Największą zaletą transportu

powietrznego jest to, że może on dotrzeć tam, gdzie

zawodzą inne metody transportu. Jednak  wadą

tego transportu jest jego wysoka cena.

TRANSPORT MORSKI

TRANSPORT POWIETRZNY



Transport przyszłości musi być transportem, który

rozwiąże takie problemy jak zakorkowane 

i zanieczyszczone miasta. Obecnie trwają prace, 

o bardzo zaawansowanym poziomie, nad

latającymi pojazdami. Przykładem takiego pojazdu

jest AeroMobil-latający samochód. Ma on jeździć

jak tradycyjny pojazd, ale jednocześnie będzie

miał funkcję latania. Inną ideą jest to, aby w jak

najszybszym czasie można było podróżować.

Jednym z takich pomysłów jest Hyperloop, który

wymyślił Elon Musk. Ma być to specjalna kapsuła,

która zabierałaby określoną ilość pasażerów 

i przenosiła ich z miejsca na miejsce z prędkością

dźwięku. 

TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI


