
Wodny Quiz 
 

1. Czy na kuli ziemskiej jest więcej wody czy lądów? 

a) wody 

b) lądów 

 

2. Czy każdy ma prawo do czystej wody? 

a) tak 

b) nie 

 

3. Meduza składa się w 96 % z wody. W ilu procentach ciało człowieka składa się z 

wody? 

a) 10% 

b) 70% 

c) 50% 

d) 15 % 

 

4. Ile szklanek wody wydychamy każdego dnia? 

a) 0 

b) 2 

c) 4 

 

5. Bałwan, którego dzieci chętnie lepią zimą składa się z: 

a) marchewki i metalu 

b) plastiku i wody 

c) marchewki i wody 

d) pietruszki i śniegu 

 

6. Woda, której używamy do picia, mycia i gotowania to woda: 

a) kolońska 

b) słodka 

c) utleniona 

d) słona 

 

 



7. Istnieją kraje, w których dzieci zamiast chodzić do szkoły muszą wędrować wiele 

kilometrów po wodę: 

a) Prawda 

b) Fałsz 

 

8. Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Wody? 

a) 25 marca 

b) 22 marca 

c) 25 kwietnia 

d) 22 maja 

 

9. Jaką wodę można pić ? 

a) tylko słodką i oczyszczoną 

b) tylko słodką 

c) tylko słoną 

 

10. Skąd bierze się woda w kranie? 

a) z morza 

b) z wód, które się gromadzą pod ziemią i na jej powierzchni 

c) z deszczówki 

d) z roztopionego śniegu 

 

11. Jak myślisz, gdzie w Twoim domu zużywa się najwięcej wody? 

a) w kranie w kuchni 

b) w wannie 

c) w toalecie 

 

12. Woda największą gęstość ma w stanie skupienia: 

a) ciekłym 

b) stałym 

c) gazowym 

 

 

 

 



13.Woda królewska to specyficzny: 

a)  rodzaj perfum 

b) woda szczególnie bogata w minerały 

c) mieszanina kwasu solnego i azotowego 

 

 

14.Który wodospad jest najwyższy na Ziemi? 

a) Niagara 

b) Salto Angel 

 

15.Ile czasu zajmuje całkowita wymiany wody w organizmie człowieka? 

a) 2 tygodnie 

b) 1,5 miesiąca 

c) 3 miesiące 

 

16.Przy jakiej utracie zawartości wody w ciele, człowiek odczuwa pragnienie? 

a) 1% 

b) 3% 

c) 10% 

 

17.Ile człowiek może przeżyć bez wody? 

a) tylko 1 dzień 

b) do 7 dni 

c) do 40 dni 

 

18. Ile wody przypada średnio rocznie na jednego Polaka? 

a) 1 mln l/rok 

b) 1,6 mln l/rok 

c) 2,1 mln l/rok 

 

 

 

 

 



Klucz odpowiedzi: 

1. a) wody 

    Na kuli ziemskiej jest więcej wody, ok 70%, lądy natomiast to ok 30 %. 

 

2. a) tak 

   Tak, dostęp do czystej wody to jedno z podstawowych praw człowieka. 

 

3. b) 70% 

    Woda stanowi 60-70 proc. masy dorosłego człowieka, 75 proc. masy dziecka, 

    a w przypadku noworodka – ponad 80 proc. 

 

4. a) 0 

   Woda jest również w powietrzu, dlatego mówi się o wilgotności powietrza. 

   Oddychając  wdychamy razem z tlenem również wodę. 

 

5. c) marchewki i wody 

   Tak, śnieg to zamarznięta woda, więc bałwan również jest zrobiony z wody. 

 

6 b) słodka 

    

7.a) Prawda 

    Przykładami takich krajów jest Sudan, Sudan Południowy, Somalia, Etiopia, 

    Uganda czy Mozambik. Czasami, żeby zdobyć wodę należy przejść nawet 6 km. 

 

8. b) 22 marca 

   Światowy dzień wody obchodzimy 22 marca. Powodem obchodzenia tego dnia 

   jest zwrócenie uwagi na to, że 884 miliony osób na świecie nie ma dostępu do 

   czystej wody. 

 

9. a) tylko słodka i oczyszczoną (czystą) 

    Do picia zdatna jest tylko woda słodka i uprzednio oczyszczona, tylko taka woda 

    chroni nas przed chorobami, które wywołuje picie nieoczyszczonej wody. 

 

10. b) z wód, które się gromadzą pod ziemią i na jej powierzchni 

      Wody gruntowej (pod ziemią) i na te powierzchniowe oczyszcza się w oczyszczalni 



      i stamtąd wędrują one do kranu. Woda z kranu jest na tyle czysta, że można ją pić. 

 

11. c) w toalecie 

     Jedna osoba średnio dziennie spuszcza do kanalizacji ok 45 litrów wody 

     czystej i zdatnej do picia. Nawet mycie i zmywanie czy kąpiel w wannie to 

     mniejsze zużycie wody. 

12. a) ciekłym 

      Lód utworzony z czystej wody w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego             

ma około 8.3% mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym. W związku 

      z tym  lód pływa po powierzchni wody. 

 

13. c) mieszanina kwasu solnego i azotowego 

     Woda królewska – mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w 

     stosunku    objętościowym 3:1. Ma bardzo silne właściwości utleniające, 

     roztwarza złoto, platynę, pallad i inne metale szlachetne oraz inne odporne 

     chemicznie metale (cyrkon, hafn, molibden). Odporne na jej działanie są chrom, 

     niob, rod, osm, wolfram i tantal oraz iryd i ruten do temperatury 100 °C. 

     Świeży roztwór   jest bezbarwny, ale szybko przybiera kolor pomarańczowy. 

     Jest silnie  żrący. Dawniej używany był w laboratoriach do czyszczenia szklanych 

     naczyń z zanieczyszczeń organicznych i osadów metali. 

 

14. b)Salto Angel 

     Salto Angel jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Wenezueli. 

     Znajdujący się w głębokiej dżungli wodospad ma 979 metrów 

 

15. b)1,5 miesiąca 

  Całkowitej wymiany wody organizm człowieka dokonuje średnio co 1,5 miesiąca. 

  Dorosły   człowiek składa się z około 70% wody. Co ciekawe, procentowo 

  nieznacznie     mniej wody jest w organizmie kobiety. 

 Jest to jeden z powodów, dla których kobiety szybciej ulegają upojeniu alkoholowemu. 

 

16.a) 1% 

    Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości wody, 

    jaką  posiada w ciele. Utrata wody z organizmu człowieka na poziomie 10% 

    jest niebezpieczna dla zdrowia, natomiast utrata 20% wody powoduje śmierć. 



 

 

17. b) do 7 dni 

      Bez wody człowiek może przeżyć od 4 do maksymalnie 7 dni. 

      Długotrwałe odwodnienie prowadzi do utraty siły, osłabienia odporności 

      organizmu, utraty świadomości, uszkodzenia organów wewnętrznych, 

      a następnie   śmierci. 

 

18. b) 1,6 mln l/rok 

      Spośród wszystkich państw europejskich w Polsce mamy najniższe zasoby 

      wody  przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów/rok. Według 

      danych statystycznych, statystyczny Polak zużywa około 200–300 litrów 

      wody dziennie; np. w Mozambiku na jednego mieszkańca przypada 10 litrów wody. 

      W czasie 10-minutowego prysznicu zużywamy około 200 litrów wody! To ilość, 

      która wystarczyłaby jednej osobie na przeżycie około 100 dni. Szacuje się, że 

     do 2025  roku około jedna trzecia ludzkości nie będzie miała dostępu do 

     wystarczającej ilości wody pitnej. 
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