


Witajcie ponownie!
Pamiętacie mnie? Mam na imię 
Mikołaj! Ostatnio przeniosłem 
się w czasie i zobaczyłem, jak 

bardzo zmieniło się moje miasto. 
Pomyślałem, że koniecznie te 

nowoczesne rozwiązania muszą 
zobaczyć moi przyjaciele!

Poznajcie Marysię Skłodowską, 
słynną chemiczkę i laureatkę 
Nagrody Nobla oraz Ignasia 
Łukasiewicza, farmaceutę 

i wynalazcę lampy 
naftowej!

Moi Drodzy, jesteśmy na nowoczesnym 
węźle przesiadkowym w centrum Torunia, 

to tu z łatwością można przesiąść się 
z autobusu na tramwaj i odwrotnie.

To świetnie, nie trzeba 
daleko iść na przystanek… 

jak ma się niewygodne 
buty….

plac Rapackiego



Zad. 1: Budowa linii 
tramwajowej wraz 
z infrastrukturą 

towarzyszącą do Osiedla Jar

Pojedźmy tramwajem! 
Spójrzcie! Przystanki wyposażone

 są w specjalne wyświetlacze, 
na których możemy sprawdzić, 

za ile minut przyjedzie tramwaj! 
Nasz będzie za minutę. 

Super, uwielbiam jazdę 
tramwajem, choć autobusy 

elektryczne są równie 
nowoczesne! 

I ekologiczne - zupełnie 
jak nasz wóz 

konny!

Widzę, że komunikacja miejska 
w Toruniu cały czas się zmienia, dlatego 

zabiorę Was na wycieczkę… Nie wiem tylko, 
czy wolicie przejażdżkę ekologicznym 

autobusem elektrycznym, czy nowoczesnym 
tramwajem niskopodłogowym?

Zad. 8: Zakup autobusów 
niskoemisyjnych



O nie! Już jedzie tramwaj, 
a my nie kupiliśmy biletów! 

I co teraz?

Nie martw się. 
W takim tramwaju 
i na to znajdzie się 

rozwiązanie! To jest 
biletomat. Jeśli nie miałeś 
gdzie kupić biletu albo po 

prostu nie zdążyłeś, to bez 
problemu możesz to 

zrobić tutaj.

Proszę Pani! Niech Pani 
poczeka! Pomogę Pani wsiąść do 
tramwaju. Mojemu dziadkowi 

też zawsze pomagam, kiedy musi 
wsiąść na wóz.



Dziękuję bardzo, ale dam 
radę sama! Na toruńskie ulice 

wyjeżdża coraz więcej nowoczesnych 
tramwajów i autobusów, które 

zostały przystosowane do 
potrzeb wszystkich pasażerów, 

również tych starszych 
i niepełnosprawnych. 

W Toruniu myślą o wszystkich 
pasażerach!

A słyszycie, jak tu cicho? 
Słychać nawet 

bzyczenie muchy! 
A do tego nie trzęsie! 

Tak to ja mogę 
podróżować!

Teraz spokojnie 
możesz stać 

w tramwaju, bez 
obaw, że się 
przewrócisz

Zad. 6: Zakup taboru 
tramwajowego 

niskopodłogowego

Zad. 2-5: Modernizacja 
torowisk wraz z sieciami 

trakcyjnymi



TORUŃ

TORUŃ

Hmmm, 
samochody i autobusy 
stoją w korkach, a my 
jedziemy i nie tracimy 
czasu. Te tramwaje to 
naprawdę fantastyczne 

rozwiązanie!

Ojej, zasnąłem 
tak tu ciepło i cicho, 
ale dobrze, że Pani 

z głośnika mnie 
obudziła na czas.

Jesteśmy na 
miejscu! 

Przygotujcie 
się, bo zaraz 
wysiadamy!

Zad. 7: Zakup pojazdów 
technicznych

O, a co to 
takiego?

Marysiu, to 
jest specjalny 

pojazd techniczny, 
który czyści tory. 

To naprawdę 
nowoczesny sprzęt, 

nie to co kiedyś.



No tak, 
kiedyś do sprzątania 

służyła miotła, ale 
chyba tu by się nie 

sprawdziła.

Nowoczesne 
maszyny to 
jedno, ale 

spójrz tam! 

To monitoring 
– specjalny system 

kamer, dzięki 
któremu w razie 

np. kradzieży 
można rozpoznać 

złodzieja!

To naprawdę niesamowite! 
Wiecie co… przy tych wszystkich 
nowych technologiach, pięknych 
tramwajach i całej nowoczesnej 

komunikacji miejskiej, 
moja lampa naftowa to nic 

wielkiego...

Co to?

Jak to nic?! 
W naszych czasach 

to była rewolucja i to 
my zapoczątkowaliśmy 
te wszystkie zmiany

Tak Mikołajku, 
masz rację! 

A pierwiastki Marysi 
to prawdziwa bomba!

Ha Ha Ha !!!
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ZADANIE

POKOLORUJ
tramwaj

polska fizyczka 
i chemiczka, dwukrotna 

laureatka Nagrody 
Nobla, odkryła dwa 
nowe pierwiastki: 

rad i polon

polski farmaceuta 
i przedsiębiorca, 
wynalazca lampy 
naftowej, twórca 

przemysłu naftowego 
w Europie

polski astronom, 
urodzony w Toruniu, twórca dzieła 

„O obrotach sfer niebieskich”, 
opisującego teorię, że to Ziemia 

krąży wokół Słońca, 
teoria ta stała 
się początkiem 

przewrotu 
kopernikańskiego
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