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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. Maciek lubi obserwować otaczający świat, mierzyć i liczyć. Tym razem obserwacje jego 

dotyczyły czasu w jakim napełnia się wodą wanna. I tak … wanna napełnia się wodą w czasie 40 minut, 

jeżeli odkręcony jest kran z zimną woda, natomiast gdy odkręcony jest kran z ciepłą wodą, wanna napełnia 

się w czasie 50  minut. Jaka część wanny zostanie napełniona w czasie 10 minut, gdy odkręcimy: 

a) Kran z zimna wodą, 

b) Kran z ciepłą wodą, 

c) Jednocześnie kran z ciepłą i kran z zimną wodą? 
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Zadanie 2. Ania i Maciek znów bawili się wodą - tym razem tą z nieba, czyli deszczówką. W dwóch 

różnych naczyń było 20 litrów wody. Gdyby z drugiego naczynia przelali do pierwszego 7,5 litra wody, to  

w pierwszym naczyniu będzie 9 razy więcej wody niż w drugim. Ile litrów wody było w każdym naczyniu? 

 

Zadanie 3. W odległości kilku kilometrów od działki Pana Kazimierza jest basen pływacki. Bachmaccy 

postanowili się tam wybrać. Szerokość basenu stanowi 
�

�
  jego długości, a jego obwód jest o 60 m większy 

od czterokrotności jego szerokości. Basen ma wszędzie jednakową głębokość. 

a) Jakie wymiary ma ten basen? 

b) Czy prawdą jest, że jego powierzchnia jest większa od 0,04 ha? (Odpowiedź uzasadnij) 

c) Ile litrów wody jest w tym basenie, jeżeli wypełnia ona 1,5 m, co stanowi 75% jego wysokości? 

d) Jak daleko od działki Pana Kazimierza znajduje się basen, jeżeli liczba kilometrów jest 

rozwiązaniem poniższego wyrażenia? 

 

 

Zadanie 4. Maciek i Ania w czasie ulewnego deszczu wystawili na dwór prostopadłościenne naczynie  

o wymiarach 16 dm x 25 cm  x 10 cm. Kiedy deszcz przestał padać wyszli na dwór i zobaczyli, że  naczynie 

zostało wypełnione do 0,4 wysokości. Pan Kazimierz zapytał wnuki: ile hektolitrów wody spadło na plac 

obok domu, który ma powierzchnię 25 arów? Pomóż wnukom znaleźć odpowiedź na pytanie dziadka. 
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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. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
 


