
Światowy Dzień Wody z PAH
Quiz dla najmłodszych



.

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
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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

Ciało dorosłego człowieka zawiera ok. 70 - 75% wody.
Najwięcej wody w naszym organizmie znajduje się w
krwi (ok. 90%), mózgu (ok.83%), nerkach (82%) oraz
płucach ( 80%).
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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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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 

Tylko woda z bezpiecznych, czystych źródeł nadaje się
do spożycia i może być nazywana wodą pitną. Woda
pochodząca z niesprawdzonych źródeł, takich jak
jeziora i rzeki może być zanieczyszczona i stanowić
zagrożenie dla zdrowia.
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3. Gdzie najlepiej pobierać wodę pitną?
Podpowiedź znajduje się na zdjęciu. 

A. Ze studni

B. Z rzeki

C. Z jeziora 
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3. Gdzie najlepiej pobierać wodę pitną?

A. Ze studni
B. Z rzeki

C. Z jeziora 

Dobrze wybudowana i ogrodzona studnia daje 
gwarancję, że woda jest czysta i nadaje się do picia. W 
niektórych miejscach na świecie, gdzie jest ograniczony 
dostęp do wody pitnej, organizacje pozarządowe takie 
jak Polska Akcja Humanitarna wspierają budowę studni. 
Dzięki temu osoby tam mieszkające uzyskują dostęp do 
wody pitnej. 
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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
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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

Kiedy brakuje czystej pitnej wody w rejonie naszego
zamieszkania, możemy zachorować na różne choroby
spowodowane brudną wodą. Ponadto, nie możemy korzystać z
toalet lub łazienek albo są one używane przez wiele osób.
Dodatkowo, dzieci często nie chodzą do szkoły, bo muszą
przynosić wodę z bardzo daleko położonych miejsc.
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5. Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie: 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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5. Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie: kto jest 
najczęściej odpowiedzialny za zapewnienie wody 
w kraju, w którym dostęp do wody jest utrudniony? 

A. Kobiety i dzieci 
B. Osoby starsze

W wielu krajach w których dostęp do wody jest utrudniony, to 
właśnie kobiety i dzieci są odpowiedzialne za przynoszenie 
wody (np. ze studni). Mężczyźni często są w pracy lub mają 
inne obowiązki. Wiele dzieci niestety nie może przez to chodzić 
do szkoły, ponieważ zdobycie wody dla całej rodziny jest 
najważniejszym zadaniem. 

https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/10155686272365308/
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6. 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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6. Czy w Polsce może kiedyś zabraknąć wody?                                                     
(w udzieleniu poprawnej odpowiedzi, może Ci pomóc 
poruszanie się po nitce !)

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody w
Europie - około 1/3 mniej niż pozostałe kraje
europejskie. Szacuje się, że zasoby te będą się
zmniejszać.

A. Tak B. Nie 
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7. 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 wodociągi 
utrudniając dostęp wody do domów i innych 
budynków.  

C. Obie odpowiedzi są prawidłowe
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7. 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 wodociągi utrudniając dostęp wody do 
domów i innych budynków.  

C. Obie odpowiedzi są prawidłowe

Niestety sytuacja w wielu krajach jest trudna ponieważ 
woda jest głęboką pod ziemią, a niektórych krajów nie 
stać na wybudowanie systemu wodnego, który 
poprowadzi ją do domów, szkół i innych miejsc. 
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8. 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 do produkcji ubrań, 
komputerów i wszystkich innych przedmiotów

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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8. 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 do produkcji komputerów 

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Człowiek jest w stanie przeżyć bez wody tylko 7 dni
a sama woda jest niezbędna, aby uprawiać rośliny
i wyprodukować żywność czy też komputery.
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9. 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
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9. Jak sądzisz, ile dziewczynek z 10, opuszcza

lekcje z powodu braku wody i braku oddzielnych

toalet w szkole? Odpowiedź znajdziesz na

obrazku:

A. 1

Dostęp do wody w szkole jest bardzo ważny. Uczniowie

i uczennice przebywając w szkole powinni móc

skorzystać z toalety, umyć ręce, czy napić się wody. Dla

dziewczynek jest to szczególnie ważne w kontekście

higieny i dojrzewania.
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10. Jak myślisz, czy aby wyprodukować jakąś 
rzecz (twoją bluzę, kartkę, na której piszesz, 
piórnik, ławkę) potrzebna jest woda ?

A. Tak

B. Nie



.

10. Jak myślisz, czy aby wyprodukować jakąś 
rzecz (twoją bluzę, kartkę na której piszesz, 
piórnik, ławkę) potrzebna jest woda ?

A. Tak
B. Nie

Aby wyprodukować w fabryce jakikolwiek przedmiot 
np. ubranie czy zabawki, potrzebne jest bardzo dużo 
wody. Taką wodę nazywamy wirtualną wodą, ponieważ 
nie widzimy jej bezpośrednio kiedy kupujemy jakąś 
rzecz. 
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11. Afryka to najsuchszy kontynent. 

Prawda czy fałsz? 

A. Prawda

B. Fałsz
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11. Afryka to najsuchszy kontynent. 

Prawda czy fałsz? 
A. Prawda

B. Fałsz

Pomimo dużych obszarów pustynnych, Afryka nie jest 
najsuchszym kontynentem. Na jej terenie są obszary, 
gdzie występuje dużo opadów deszczu. Najsuchszym 
kontynentem czyli takim, w którym jest najmniej opadów 
deszczu jest Antarktyda.
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12. 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
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12. 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

Zdobywanie wiedzy i pogłębianie świadomości każdej i
każdego z nas jest pierwszym i najważniejszym krokiem w
zmienianiu świata. Aktywni i mądrzy obywatele mogą
wybierać aktywnych i mądrych polityków, którzy podejmują
decyzje wpływające na globalne zależności.




