
F-16 Fighting Falcon



Historia

• F-16 jest myśliwcem wielozadaniowym 4. generacji, zaprojektowanym 
i wprowadzonym do produkcji seryjnej w latach 70. XX wieku w 
znacznej mierze w wyniku doświadczeń zdobytych w latach 60. 
Najnowsze wersje samolotu spełniają wymagania myśliwców 
generacji 4,5. F-16 powstał w rezultacie badań rozpoczętych w 
ramach programu Lightweight Flighter Program, zapoczątkowanego 
przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w 1960 roku. W czasie 
projektowania szczególnie duże znaczenie miała analiza doświadczeń 
zdobytych w czasie konfliktów zbrojnych, w których uczestniczyły 
Stany Zjednoczone, w szczególności z wojny w Wietnamie.



Plany i rzuty myśliwca 
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• Pierwszy oblot prototypu myśliwca, o oznaczeniu YF-16 odbył się 2 
lutego 1974 roku. Po modyfikacjach w konstrukcji i wyposażeniu 
został on wprowadzony do produkcji w wersjach jedno i 
dwumiejscowej w roku 1976. Pierwszy egzemplarz trafił na uzbrojenie 
Sił Powietrznych USA w styczniu 1979 roku. Projekt był jednak dalej 
modyfikowany w celu optymalizacji osiągów i wyposażenia, tak aby 
samolot był możliwie najbardziej wielozadaniowy. W latach 80. 
wprowadzono do produkcji seryjnej nowe wersje C i D, które do 
początku lat 90. zastąpiły wszystkie używane w USA F-16A i B. W 1993 
roku produkcja seryjna została przeniesiona do Lockheed Corporation, 
której sprzedano dział produkcji lotniczej General Dynamics. W roku 
1995 Lockheed połączył się z Martinem Mariettą, tworząc koncern 
Lockheed Martin, który do dzisiaj jest największym producentem F-
16, w tym wszystkich egzemplarzy, które trafiły do Polski. Projekt jest 
nadal rozwijany przez Lockheed Martin, który proponuje nowe wersje 
samolotu innym państwom.



Zastosowanie bojowe

• Samoloty F-16 wielokrotnie uczestniczyły w operacjach bojowych, jako 
samoloty szturmowe i myśliwskie. Zestrzeliły łącznie przynajmniej 72 
samoloty bojowe i transportowe.

• Pierwszy raz w walce zostały użyte przez Izrael 7 czerwca 1981 podczas 
ataku na reaktor atomowy Osirak w Iraku.

• W styczniu 1991 doszło do najliczniejszego dotychczas użycia F-16 w liczbie 
249 maszyn w czasie operacji „Pustynna Burza”. F-16 wykonały wtedy 13 
500 lotów, w tym 4000 w nocy. Głównym zastosowaniem F-16 były misje 
szturmowe i bombardowania, jednak zestrzeliły także dwa samoloty irackie 
typu MiG-29 i MiG-25, utracono dziewięć samolotów, z których pięć zostało 
zestrzelonych, natomiast cztery rozbiły się z innych przyczyn.



Formacja samolotów F-15 i F-16 nad 
płonącymi szybami naftowymi

Samoloty US Navy podczas 
uzupełniania paliwa w 
powietrzu



Wersje 

• F-16 jest wielozadaniowym samolotem myśliwskim, 
wyprodukowanym do dziś w liczbie ponad 4000 egzemplarzy. Obecnie 
jest to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie. Wprowadzono 
do użytku 6 podstawowych wersji maszyny, spośród których A, C i E to 
warianty jednomiejscowe, natomiast B, D i F – dwumiejscowe. Wersje 
dwumiejscowe nie służą tylko szkoleniu – jak w przypadku 
pozbawionego radaru MiG-29UB, lecz są przeznaczone także do 
skomplikowanych misji bojowych, wymagających wytężonej pracy 
obydwu pilotów.



Polski F-16 C/D Block 52+

• Zakupiony przez Polskę wielozadaniowy samolot F-16 C/D Block 52+ to najbardziej 
zaawansowany samolot tego typu w NATO. Polski F-16 zwiększył możliwości dotyczące 
oprogramowania systemu zarządzania lotem, wymiany danych, taktycznego promienia 
działania i przenoszonych lotniczych środków bojowych.

• Polski F-16 to myśliwiec przygotowany specjalnie na zamówienie Polskich Sil 
Powietrznych.

• Model ten posiada radarowy system kierowania ogniem APG-68(v). System ten pozwala 
na precyzyjne wykrywanie celu z większej odległości i umożliwia optymalne 
wykorzystanie najbardziej zaawansowanych środków bojowych typu powietrze-powietrze 
i powietrze-ziemia. F-16 posiada także system namierzania celu z wykorzystaniem 
podczerwieni -PANTERA, który pozwala precyzyjnie namierzyć cel i uniknąć dzięki temu 
niepotrzebnych strat.

• Zakupiony przez Polskę myśliwiec wielozadaniowy posiada także wysoko ceniony przez 
pilotów system celowniczy zamontowany w hełmie, który znacząco zwiększa skuteczność 
rażenia.

• Polski F-16 umożliwia pełną realizację zadań (myśliwskich, uderzeniowych i 
rozpoznawczych) przy minimalnej liczbie maszyn i zredukowanym budżecie.
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