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WOKÓŁ WODY 

 

Zbliża się Majówka i nasza ulubiona rodzinka Państwa Bachmackich 

wybiera się  w odwiedziny do Pana Kazimierza.  

Tym razem nasi bohaterowie swoje rozmyślania skupiłi wokół wody  

- różnie rozumianej wody ☺☺☺☺ 

Poniżej znajdziecie kilka zadań związanych z wodą  

m. in. w basenie, z kranu, w butelce, z nieba  

… no i woda w doświadczeniach przyrodniczych. 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań możecie otrzymać maksymalnie 150 punktów. 

Przy sprawdzaniu pracy będzie brana pod uwagę m.in.  

estetyka pracy, opis i rozwiązanie zadania (czytając rozwiązanie nie powinnyśmy się domyślać…, 

zapisujcie wszystkie potrzebne obliczenia), czytelny i przejrzysty zapis. 

Prace należy oddać do 15 maja 2015r. do p. Agnieszki, p. Beaty lub p. Renaty 

 

1. Zacznijmy od przysłowia ���� 

Podczas Majówki rodzina Bachmackich wybrała się na grilla do gospodarstwa Pana Kazimierza, gdzie byli 

również Ania i Maciek – wnuczęta Pana Kazimierza. Wnuki nie mogły się doczekać przyjazdu gości. Pan 

Kazimierz powiedział do nich, żeby nie byli tacy w gorącej wodzie kąpani. Co to znaczy? – zapytała Ania. 

I tu pojawia się Twoje zadanie… Znajdź jak najwięcej przysłów o wodzie/ z wodą i wyjaśnij co ono oznacza. 

 

2. Teraz trochę policzmy ☺☺☺☺ 

Zadanie 1. Państwo Bachmaccy wyjeżdżając do Pana Kazimierza kupili wodę niegazowaną i gazowaną,  

w dużych i małych butelkach. Zakupy robili w tym samym sklepie z tym, że w ciągu trzech kolejnych dni. 

Pierwszego dnia kupili 5 dużych butelek wody niegazowanej i 3 małe butelki wody gazowanej, drugiego 

 – 4 małe butelki wody gazowanej i 2 duże butelki wody niegazowane, a trzeciego dwie duże butelki wody 

gazowane i tyle samo butelek małych wody gazowanej oraz dużych niegazowanej. Pierwszego dnia za wody 

Bachmaccy zapłacili 13 zł, drugiego – 8 zł, a trzeciego 11 zł. Ile kosztowała duża butelka wody gazowanej, 

 a ile niegazowanej? Ile kosztowała mała butelka wody gazowanej, a ile niegazowanej, jeżeli była ona pięć 

razy tańsza niż duża butelka wody gazowanej? 
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Zadanie 2. Ania i Maciek rozlali 458 litrów wody do trzech pojemników. W pierwszym i drugim pojemniku 

jest 246 litrów wody, a w drugim i trzecim pojemniku 328 litrów. Ile litrów wody jest w każdym  

z pojemników? 

 

Zadanie 3. W pobliżu gospodarstwa Pana Kazimierza znajduje się duży sklep. Ania i Maciek widzieli jak to 

tego sklepu przywieziono butelki z wodą. Dostawa dotarła trzema jednakowymi samochodami w paczkach 

po 12 butelek o pojemności 0,5 l każda. Ładunek dostarczony w ciągu tygodnia wystarczyłby do napełnienia 

30 000 szklanek o pojemności 250 ml każda. 

a) Ile paczek wody przywieziono w ciągu tygodnia? 

b) Ile litrów wody przywieziono jednym samochodem? 

c) Ile jest metrów od gospodarstwa Pana Kazimierza do sklep? Odległość ta jest wynikiem poniższego 

działania. 

 

 

Zadanie 4. Ania i Maciek poszukiwali informacji ile zużywa się wody podczas kąpieli. Znaleźli takie 

informacje: kąpiąc się w wannie zużywa się ok. 90 litrów wody, biorąc prysznic 3 razy mniej. Ania chciała 

obliczyć ile wody zużyje trzyosobowa rodzina, jeżeli każdy członek rodziny będzie raz dziennie brał kąpiel 

w wannie. Maciek zaś wziął pod uwagę sześcioosobową rodzinę, gdzie każdy bierze prysznic raz dziennie. 

a) Która rodzina zużyje mniej wody w ciągu tygodnia w przeliczeniu na jedną osobę? 

b) Ile litrów wody dziennie zaoszczędziłaby rodzina, którą wybrała Ania, gdyby każdy zamiast kąpieli 

w wannie brał prysznic? 

c) Rozpatrz przykład Twojej Rodziny. Opisz z ilu członków się składa; co, kto wybiera: czy prysznic 

czy kąpiel w wannie. Ile wody zużywacie w ciągu dnia, a ile w ciągu tygodnia? 
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Wykonaj poniższe doświadczenia i uzupełnij karty doświadczenia. 

 

Doświadczenie 1. Siła wyporu. 
Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia: woda, sól, jajko, szklanka lub 
kubeczek, łyżeczka 

Przebieg doświadczenia: 

• do szklanki z wodą włóż jajko i obserwuj, co się z nim dzieje; 

• do drugiej szklanki z wodą wsyp kilka łyżeczek soli, wymieszaj i zanurz w niej to 
samo jajko. 

Twoje obserwacje, możesz wykonać dodatkowo rysunek. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: Jak działa siła wyporu? Opisz. Gdzie możemy w życiu codziennym 
zauważyć/zaobserwować  jej działanie? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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Doświadczenie 2. Dyfuzja. 

Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia: dwie wysokie szklanki, zimna 
 i gorąca woda, dwie torebki herbaty. 

Przebieg doświadczenia: Na stoliku ustaw dwie wysokie szklanki. Do jednej wlej do pełna 
zimną wodę, do drugiej gorącą, bądź ostrożny/ostrożna. Do obu szklanek wrzuć torebki 

herbaty. 

Twoje obserwacje, możesz wykonać dodatkowo rysunek. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: Co to jest dyfuzja? Opisz. Gdzie w życiu codziennym możemy 

zauważyć/obserwować zjawisko dyfuzji ? Podaj przykłady.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Doświadczenie 3. Przewodzenie wody w roślinach. 

Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia: słoiczek po dżemie, woda, patyczek 
do mieszania, barwnik spożywczy, lub tusz, lub kolorowa farbka, rośliny o białych kwiatach 

np. białe margerytki. 

Przebieg doświadczenia: do słoiczka wlej wodę, dodaj barwnik, lub kolorowy tusz lub 
farbkę, wymieszaj dokładnie. Następnie do słoiczka włóż łodyżkę z kwiatem. Łodyżka nie 

może być zbyt długa aby szybko zaobserwować wynik doświadczenia. Możesz przygotować 

kilka słoiczków z różnymi kolorami barwnika.  

Twoje obserwacje, możesz wykonać dodatkowo rysunek. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: Jak rośliny przewodzą wodę z korzeni do łodyg i liści?  Jakie siły tu działają? 
Opisz. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 


