
zgadywanki
z serii „Czy wiesz, że...”

1. Średnia ilość substancji mineralnych 
w 1 litrze kranowianki to: 

a) 0 mg (P)

b) 365mg (K)

c) 550 mg (D)

2. Ile litrów wody przeznaczamy 
codziennie do celów konsumpcyjnych? 

a) 2,5-3 litrów - ok. 8 szklanek (R)

b) 1,5-2 litrów - ok. 6 szklanek (A)

c) 5,6 litrów - ok. 16 szklanek (O)

3. Ile litrów wody pobiera zmywarka 
w czasie jednego cyklu mycia naczyń? 

a) 50 - 60 litrów (N)

b) 7 - 15 litrów (A)

c) 30 - 40 litrów (L)

5. Ile litrów wody znajduje się w pełnej 
wannie? 

a) ok. 140 litrów (O)

b) ok. 50 litrów (T)

c) ok. 10 litrów (K)

6. jaki procent zasobów wodnych 
stanowią lodowce? 

a) 50% (Z)

b) 88% (W)

c) 100% (I)

4. Ile litrów wody zużywamy dziennie 
do spłukiwania toalety? 

a) 5 - 6 litrów (C)

b) 10 - 20 litrów (S)

c) 20 - 40 litrów (N)

ZASADY: 

Odpowiedz na pytania, a prawidłowo wybrane odpowiedzi utworzą hasło z liter 

znajdujących się w nawiasie.

Skorzystaj z wiedzy na: https://prostozkranu.krakow.pl/ciekawostki.html 

Może okazać się pomocna!!!



7. Jaki procent masy ciała dorosłego 
człowieka stanowi woda? 

a) 60 - 70% (I)

b) 90 - 100% (G)

c) 40 - 50% (M)

9. Jak długo rozkładają się plastikowe 
butelki typu PET?

a) 5 - 10 lat (M)

b) 100 - 1000 lat (N)

c) ponad rok (K)

10.  Które z wymienionych minerałów 
znajdziemy w kranowiance?

a) magnez, wapń, sód, potas (K)

b) agat, bursztyn, kobalt, szmaragd (B)

c) chrom, cynk, fluoryt, selenit (C)

11. Jaki procent zasobów wodnych 
świata stanowi woda słodka?

a) 10% (S)

b) 50% (W)

c) 1% (A)

HASŁO
               1           2           3           4          5           6            7          8           9        10        11 

GRATULACJE!

8. Żeby oszczędzać wodę należy... 

a) pić kawę zamiast herbaty (P)

b) myć się mydłem (S)

c) brać prysznic zamiast kąpieli (A)
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