
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL SD i HD

National Geographic Channel skłania widzów by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące
dokumenty  i  reportaże  oraz  programy  rozrywkowe  zachęca  do  zastanowienia  nad
otaczającym  światem,  otwierając  drzwi  wiedzy.  National  Geographic  Channel daje
możliwość poznania nowoczesnego świata w którym żyjemy. Angażuje i stawia wyzwania, by
poznać świat głębiej, na nowo. Łączy odkrywanie, pionierstwo i żądzę wiedzy, stanowi zatem
odzwierciedlenie ducha Towarzystwa National Geographic. 

Każdego  dnia  na  antenie  pojawiają  się  specjalne  pasma  tematyczne:  poniedziałkowe
poświęcone  akcji,  wtorkowe  dedykowane  nauce  i  technologii,  środowe  -  spotkaniom  z
historią,  czwartkowe  dzikiej  przyrodzie  oraz  piątkowe  premierowym  odcinkom  cyklu
Zaklinacz psów.

Programy na antenie  National Geographic Channel to mądra, oparta na faktach rozrywka,
która  wykorzystuje  różne  dziedziny  wiedzy:  naukę  i  technikę,  historię,  archeologię  i
tajemnice  natury.  Wśród  znanych,  popularnych  serii  dokumentalnych  są:  Czysta  nauka,
Tajemnice najtrudniejszych napraw, Tabu, Wielkie konstrukcje, Katastrofa w przestworzach
czy Megafabryki. 

Kanał nadawany jest 24 godziny na dobę i dociera do ponad 370 milionów domów w 183
krajach i w 34 wersjach językowych. 



Katastrofa w przestworzach, sezon 15   KONKURS

PREMIERA 5 września, godzina 21:00

 Konkurs startuje w dniu premiery – 5 września 2016;

 Koniec trwania konkursu - 26 września 2016;

 Uczestnik konkursu musi u operatora SATPOL s.c. posiadać wykupiony pakiet telewizji

kablowej, zawierający kanał National Geographic Channel;

 Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa do 5 dni roboczych od dnia 

zakończenia konkursu;

 Komisja wyłoni laureatów spośród osób, które udzieliły największą ilość poprawnych 

odpowiedzi na pytania konkursowe zamknięte oraz udostępniły post konkursowy na 

swoim profilu Facebook i uzyskały pod nim największą ilość polubień.

 Informacje o konkursie umieszczone zostaną na stronie internetowej oraz stronie 

facebook. 

1. Której z katastrof nie opisywano w żadnym z odcinków z 14. sezonu  Katastrofy w
przestworzach?

a) Katastrofa lotu British Midland 92

b) Katastrofa lotu Air France 4590

c) Katastrofa lotu British European Airways 548

d) Zaginięcie lotu Malaysia Airlines 370

2. Ile trwa najdłużej połączenie lotnicze świata?

a) 17 godzin 

b) 17 godzin 15 minut

c) 18 godzin 5 minut

d) 20 godzin 15 minut



3. Który  z  wymienionych  poniżej  modeli  samolotów  jest  największym  samolotem
świata?

a) Boeing 747-8

b) Airbus A380

c) An-124

d) An-225 „Mriya”

4. Jak nazywa się urządzenie służące do sterowania położeniem samolotu?

a) ster

b) kierownica

c) wolant

d) lotka


