
22 MARCA 
OBCHODZIMY 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 
 



Światowy Dzień Wody 

odbywa się co roku w dniu 

22  marca. 

 

 „Doceń wodę!” to hasło 

przewodnie tegorocznego 

Światowego Dnia Wody, 

które ma przywrócić w 

świadomości społecznej jej 

rzeczywistą wartość – czyli 

wartość bezcenną. 

Ludzkość musi pamiętać, 

że dla wody nie ma i nie 

będzie substytutów. 

Zapotrzebowanie ludzkiego 

organizmu wynosi ok. dwa 

litry wody dziennie. 



Woda - związek 
chemiczny o wzorze  

H2O występuje 
w warunkach 
standardowych w stanie 
ciekłym.  

 

W stanie gazowym 
wodę określa się 
mianem pary wodnej,    
a w stałym stanie 
skupienia – lodem.  



 

Woda jest przezroczystą 
cieczą 

(w temperaturze pokojowej), 
ale jej cząsteczki  mogą się 

nawzajem przyciągać, tworząc 

tak piękne zjawiska jak płatki 

śniegu czy kryształki lodu.  

 
 
 



Woda nie ma zapachu, jest bezbarwna, ale tylko w małych 
ilościach. W większej objętości przyjmuje lekko błękitny 
odcień. Barwa ta jest efektem reakcji absorpcji przez wodę 
światła widzialnego. 

 











ZAWARTOŚĆ WODY W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA 





ZAWARTOŚĆ WODY W WARZYWACH I OWOCACH 



Funkcje wody w organizmie człowieka: 

 

- rozpuszczanie pokarmu i jego transport, 

- wchłanianie pożywienia z jelit 

i odżywianie komórek, 

- usuwanie szkodliwych produktów 

przemiany materii, 

- udział w reakcjach biochemicznych, 

- regulacja temperatury, 

- zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki 

ocznej. 





Utrata 3% wody powoduje 

uczucie zmęczenia, ból      

i zawroty głowy, 

przegrzanie ciała, większa 

utrata - zatrzymanie 

pocenia się i udar cieplny. 

Przy utracie 10 % wody 

odwodnienie zagraża 

życiu. 



W Polsce nasila się problem deficytu wody.  

Utrudniony dostęp do niej oraz susze w rolnictwie pokazują, że staje 

się ona coraz cenniejszym zasobem. Zmiany klimatu pogarszają tę 

sytuację. Potrzebne jest zwiększanie retencji i oszczędne 

gospodarowanie wodą. 

DEFICYT WODY W POLSCE 



PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA KAŻDEGO Z NAS SPRZYJAJĄCE OSZCZĘDZANIU WODY 

Naprawiaj cieknący kran 
Zbieraj deszczówkę 

do podlewania roślin 

Myj zęby 

używając wody z kubka 

Korzystaj z prysznica 

zamiast z wanny 



https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda 

https://www.google.com/search?q=woda+w+stanie+gazowym&tbm=isch&ved=2ahUKEwiggNW5nar2AhXZOMAKHViaBrAQ2 

-

cCegQIABAA&oq=woda+w+stanie+gazowym&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEENQvwlYozVg80FoAHAAeACAAU2IAcAGkgECMTSYAQCgAQGqAQtnd3

Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=GdsgYuCPLNnxgAbYtJqACw&b 

 

oogle.com/search?q=woda+w+stanie+gazowym&tbm=isch&ved=2ahUKEwiggNW5nar2AhXZOMAKHViaBrAQ2-

cCegQIABAA&oq=woda+w+stanie+gazowym&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEENQvwlYozVg80FoAHAAeACAAU2IAcAGkgECMTSYAQCg 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/woda-zdrowia-doda-aa-J52b-CmF2-qv4Y.html 

 

https://www.google.com/search?q=%C5%9Bnieg&tbm=isch&ved=2ahUKEwiNtJrToKr2AhWCg_0HHbx6BOwQ2-

cCegQIABAA&oq=%C5%9Bnieg&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgA 

https://www.google.com/search?q=woda+przezroczysta&tbm=isch&ved=2ahUKEwjXsoPjoar2AhXF1uAKHQE1D9YQ2-

cCegQIABAA&oq=woda+przezroczysta&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIECAAQGDoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6BA 

https://www.google.com/search?q=udzia%C5%82+wody+na+ziemi&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qP3Wpar2AhUZi8MKHYGtAq8Q_AUoAXoECAEQAw&bi

w=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=3kBG5RoepP4nRM&i 

https://www.google.com/search?q=woda+na+ziemi&tbm=isch&ved=2ahUKEwiNk6XZpar2AhUH8xoKHbTtBjAQ2-

cCegQIABAA&oq=woda+na+ziemi&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAIEB4yBAgAEBgyBAgA 

https://www.google.com/search?q=udzia%C5%82+wody+w+ogani%C5%BAmie+cz%C5%82owideka&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6fax1ar2AhURnVwKHaJMB4IQ2-

cCegQIABAA&oq=udzia%C5%82+wody+w+ogani%C5%BAmie+cz%C5%82owideka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQ 

 

https://www.google.com/search?q=udzia%C5%82+wody+w+ogani%C5%BAmie+cz%C5%82owideka&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6fax1ar2AhURnVwKHaJMB4IQ2-

cCegQIABAA&oq=udz_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6B#imgrc=Jl03pdHh 

 

https://www.google.com/search?q=por%C3%B3wnanie+udzia%C5%82u+wody+worganizmie+cz%C5%82owieka+i+innych+organizm%C3%B3w&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6_c-

m2ar2AhVL44UKHQN2AWUQ2-cCegQIABAA&oq=por%C3%B3wnanie+udzia%C5%82u+wody+worganizmie+cz%C5%82owieka+i+inn 

 

https://www.google.com/search?q=zawarto%C5%9B%C4%87+wody+w+warzywach+i+owocach&tbm=isch&ved=2ahUKEwj09vnv2qr2AhXWuioKHemOA1UQ2-

cCegQIABAA&oq=zawarto%C5%9B%C4%87+wody+w+warzywach+i+owocach&gs_lcp=CgNpb 

 

https://slideplayer.pl/slide/11384392/ 

 

https://www.google.com/search?q=regulacja+temperatury+cz%C5%82owieka&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf_Ozx6ar2AhVwgM4BHSQDDYMQ2-

cCegQIABAA&oq=regulacja+temperatury&gs_lcp=Cg 

 

ŹRÓDŁA: 

https://www.google.com/search?q=woda+w+stanie+gazowym&tbm=isch&ved=2ahUKEwiggNW5nar2AhXZOMAKHViaBrAQ2


https://www.google.com/search?q=objawy+odwodnienia&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0n7ab76r2AhUBDGMBHcjjAB
wQ2-cCegQIABAA&oq=objawy+odwodnienia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCA   

https://www.google.com/search?q=zapotrzebowanie+n+wod%C4%99+w+ci%C4%85gu+dobe&tbm=isch&ved=2ahUKEwiytIrN76r2AhWTgqQKHSNAAlkQ2-

cCegQIABAA&oq=zapotrzebowanie+n+wod%C4%99+w+ci%C4%85gu+dobe&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCA 

https://www.google.com/search?q=Dzie%C5%84+Wody+2022+has%C5%82o+przewodnie&biw=1536&bih=754&sxsrf=APq-WBu-

A9xV0uVYm2aHhSdp_DMrblNppg%3A1646344861371&ei=nTohYo 

 
https://www.google.com/search?q=morze&tbm=isch&ved=2ahUKEwjO6-CHiKv2AhXHEsAKHaZ6AYIQ2-

cCegQIABAA&oq=morze&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIKCAAQsQMQgwEQQzIICAAQgAQQsQMyCwgAEIAEELEDEIMBMgsI

ABCAB 
https://www.google.com/search?q=pustynia&tbm=isch&ved=2ahUKEwjr4sCfiKv2AhXqEmMBHWK4AvgQ2-

cCegQIABAA&oq=pustynia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIICAAQgAQQsQMyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEMy 

https://www.google.com/search?q=kr%C4%85%C5%BCenie+wody+w+przyrodzie&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5j9jHiKv2AhXo3eAKHYClAx4Q2-

cCegQIABAA&oq=kr%C4%85%C5%BCenie+wody+w+przyrodzie&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEM

gUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQg 

https://www.google.com/search?q=deficyt+wody&oq=deficyt+wody&aqs=chrome..69i57j0i512l9.6172j0j7&sourc

eid=chrome&ie=UTF 

ŹRÓDŁA: 

https://www.google.com/search?q=deficyt+wody&sxsrf=APq-

WBun21bI_zU5GAyg3hbj_iPJiorduQ:1646409858849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj25anW6qz

2AhUXzYsKHVm-BmAQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=754 

https://www.google.com/search?q=cieknacy+kran&tbm=isch&ved=2ahUKEwiA36rX6qz2AhV1gv0HHS5jD7AQ2-

cCegQIABAA&oq=cieknacy+kran&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAg

AEBg6BwgjEO8DECc6BggAEAcQHjoKCCMQ7w 

https://www.google.com/search?q=zbieranie+deszcz%C3%B3wki&tbm=isch&ved=2ahUKEwix4Z2P66z2AhUR0

oUKHTkgDpUQ2-

cCegQIABAA&oq=zbieranie+deszcz%C3%B3wki&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABC

ABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgA

EBg6BwgjEO8DECc6CggjEO8DEOoCECc6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoECAAQA1CQB1ieSWDFT

mgBcAB4AoABb4gB2RKSAQQzMS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=-

jgiYrH8CpGklwS5wLioCQ&bih=754&biw=1536#imgrc=uUJ0pCmHJ9HCsM 

google.com/search?q=prysznic+zamiast+wanny&tbm=isch&hl=pl&chips=q:p

rysznic+zamiast+wanny,online_chips:wody:33zDYqLe1Oc%3D&sa=X&ved

=2ahUKEwilh4mx7qz2AhXv2OAKHQ7GBXQQ4lYoCHoECAEQLQ&biw=

151 


