
1. Jak myślisz? Pełna wanna wody to 
około:

a) 20 litrów 

b) 60 litrów 

c) 140 litrów wody

2. Woda pokrywa znaczną część 
powierzchni ziemi. Ile to procent?  
a) 69,3% 
b) 70,8%
c) 89,2%  
d) 59,9%

3. Kiedy obchodzony jest Światowy 
Dzień Wody? 

a) 31 lipca 

b) 22 marca

c) 22 kwietnia  

4. Rzeka jest rodzajem wody:  

a) mineralnej

b) głębinowej

c) powierzchniowej

5. Średnia zawartość wody w ciele 
dorosłego człowieka wynosi około: 
a) 55% 
b) 60% 
c) 70%
d) 40%

6. Największym oceanem na Ziemi jest: 

a) Ocean Atlantycki

b) Ocean Arktyczny

c) Ocean Spokojny  

d) Ocean Indyjski

ZASADY:  
Odpowiedz na pytania. 
Klucz znajduje się na ostatniej stronie.



8. Dom Eskimosów to: 

a) tipi 

b) igloo

c) wigwam

13. Woda w morzu jest: 

a) bez smaku  

b) słodka 

c) słona

12. Ptak który nie fruwa i świetnie 
pływa to:

a) gołąb

b) dzięcioł

c) pingwin

7. W mitologii rzymskiej bogiem wód, 
chmur i deszczu był: 
a) Posejdon 
b) Jupiter 
c) Apollo 
d) Neptun

11. Kiedy wieje wiatr na morzu 
tworzą się:

a) wzory

b) dziury 

c) fale

10. Niebezpieczna ryba to:

a) śledź

b) dorsz

c) rekin

14. Przejście wody ze stanu stałego 
w gazowy to:
a) parowanie 
b) sublimacja 
c) resublimacja 
d) topnienie 

9. „Burza w szklance wody” 
mówimy, gdy:

a) ktoś robi awanturę z błahego powodu 
b) za oknem jest burza 
c) ktoś zburzył klocki, z których zbudo-

waliśmy zamek



20. Nauka badająca wodę to:

a) ekologia 

b) wodologia 

c) hydrologia

16. Ile litrów wody dziennie powinien 
wypijać dorosły człowiek: 

a) 1 l

b) 10 l 

c) 2 l

17. Wody słodkie stanowią: 
a) 29% wszystkich zasobów wodnych 
b) 71% wszystkich zasobów wodnych
c) 3% wszystkich zasobów wodnych 
d) 97% wszystkich zasobów wodnych

15. Najgłębsze jezioro w Polsce to:  

a) Śniardwy

b) Drawsko

c) Hańcza

d) Wigry

19. Ile Zakładów Uzdatniania Wody 
ma Kraków?: 

a) 1  

b) 4 

c) 2

18. Zwierzę, które żywi się liśćmi 
eukaliptusa i nie pije wody to: 

a) żyrafa 

b) zebra 

c) miś koala 

21. Ile litrów wody dziennie 
zużywamy do spłukiwania toalety?: 

a) 20-40 litrów 

b) 10-15 litrów 

c) 5-7 litrów

22. W którym roku został 
uruchomiony pierwszy Zakład 
Uzdatniania Wody w Krakowie? 

a) 1956 

b) 1901 

c) 1995

Klucz: 1 c,  2 b, 3 b, 4 c, 5 c, 6 c, 7 d, 8 b, 9 a, 10 c, 11 c, 12 c, 13 c, 14 a, 15 c, 16 c, 17 c, 18 c, 19 b, 20 c, 21 a, 22 b


