
Quiz o wodzie – sprawdź swoją wiedzę 
i DOWIEDZ się więcej!☺

Listopad 2018 , Zespół Edukacji PAH

Materiał edukacyjny przeznaczony 
dla nauczycieli i nauczycielek
klas 2 – 4 szkoły podstawowej. 



.

1. Czy ciało człowieka ma w sobie wodę?

A. tak, ale tylko wtedy kiedy połykamy napoje

B. nie, inaczej by się wylewała uszami

C. tak, wszystko w naszym organizmie ma wodę



.

2. Jaką wodę nazywamy wodą pitną?

Ułóż kolorowe litery w jedno ze słów zaznaczonych na 
zielono, a poznasz prawidłową odpowiedź!

A. czystą wodę, która nadaje się do spożycia

B. każdą wodę którą możemy wypić

C. słodką z rzek lub jezior 
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3. Gdzie na podstawie zdjęcia, najlepiej pobierać 
wodę pitną ?

A. Ze studni

B. Z rzeki

C. Z jeziora 



.

4.  Co się dzieje kiedy nie mamy dostępu do 
czystej wody? 

A. Możemy zachorować na różne choroby np. 
biegunkę

B. Musimy kupować dużo butelek wody w sklepie, co 
jest kosztowne

C. Nie chodzimy do szkoły bo nie ma tam działających 
toalet i umywalek, a dodatkowo musimy poświęcić 
czas na przynoszenie wody z daleka. 

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe



.

5. Obejrzyj film i powiedz kto jest najczęściej 
odpowiedzialny za zapewnienie wody w kraju, w 
którym dostęp do wody jest utrudniony? 

A. Kobiety i dzieci 

B. Osoby starsze

https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/10155686272365308/
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6. Co przedstawia zdjęcie?

A. Maszynę rolniczą

B. Prawidłowo ogrodzoną studnię

C. Plac zabaw



.

7. Czy w Polsce może kiedyś zabraknąć wody?                                                     
(w udzieleniu poprawnej odpowiedzi, może Ci pomóc 
poruszanie się po nitce !☺)

A. Tak B. Nie 
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8. Dlaczego w niektórych krajach brakuje wody?

A. Woda jest głęboko pod ziemią i jej wydobycie jest 
kosztowne i trudne

B. Czasami zdarzają się katastrofy naturalne takie jak 
susze, powodzie, huragany, które niszczą sieć 
wodociągową utrudniając dostęp wody do domów i 
innych budynków.  

C. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe



.

9. Obejrzyj film i powiedz co jest ważne by 
bezpiecznie transportować wodę ze studni do 
domu? 

A. Zakręcone pojemniki/kanistry   

B. Rower i przyczepka 

C. Czyste buty 

https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/10155705614895308/


.

10. Dlaczego woda jest niezbędna do życia? 

A. Bo człowiek nie jest w stanie przeżyć bez wody

B. Bo woda jest potrzebna do uprawy roślin i produkcji 
żywności

C. Bo woda jest niezbędna przy hodowli zwierząt

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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11. Jak sądzisz, ile dziewczynek z 10, opuszcza

lekcje z powodu braku wody i braku oddzielnych

toalet w szkole? Odpowiedź znajdziesz na

obrazku:

A. 1

B. 4

C. 8



.

12. W filmie możesz zobaczyć napełnianie 
zbiorników wodą. Jak myślisz, gdzie zamontowane 
są te zbiorniki?

A. Na ulicy

B. Na dachach budynków

C. Na podwórku

https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/10155630684480308/
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13. Jak myślisz, czy aby wyprodukować jakąś 
rzecz (twoją bluzę, kartkę na której piszesz, 
piórnik, ławkę) potrzebna jest woda ?

A. Tak

B. Nie



.

14. Afryka to najsuchszy kontynent. 

Prawda czy fałsz? 

A. Prawda

B. Fałsz



.

15. W jaki sposób możesz pomóc osobom nie 
mającym dostępu do wody?

A. Obchodząc Dzień Wody w szkole i informując o nim 
kolegów i koleżanki  

B. Rozmawiając z rodzicami, i zadając im pytania 
dotyczące wpływu wody na życie 

C. Brać udział w lekcjach takich jak ta!

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe



.

Quiz w którym wziąłeś/wzięłaś udział, 

powstał w ramach projektu 

„Wodna dystrybucja kanałami wiedzy”. 
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