
 

Bożena Mrozińska: bomroz@o2.pl 

PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA                             

TEMAT: Naturalne wody mineralne  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Na zakończenie krótka kartkówka. Bardzo proszę o nadesłanie odpowiedzi do 06.052020r 

(środa), do godziny 14.00.  UWAGA: Ważna jest kolejność przesyłania odpowiedzi.  

Gospodarka wodna organizmu 

1.Woda stanowi 

a) średnio 90% masy ciała 

b) średnio 60% masy ciała 

c) średnio 80% masy ciała 



d) średnio 40% masy ciała 

 

2.Wskaż funkcję, jaką woda pełni w organizmie: 

a) składnik budulcowy każdego organizmu 

b) niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu trawienia 

c) chroni organizm przed przegrzaniem 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

3.Woda metaboliczna to woda: 

a) pochodząca ze spalania składników pokarmowych  

b) wydalana z organizmu 

c) wprowadzana do organizmu z żywnością i napojami 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

4.Przeciętnie należy spożywać: 

a) 2,5 - 3 litry wody na dobę 

b) 2 litry wody na dobę 

c) 1 litr wody na dobę 

d) 0,8 litra wody na dobę 

5.Najwięcej wody organizm wydala z: 

a) kałem 

b) potem 

c) z moczem 

d) z wydychanym powietrzem 

6.Bilans wody to: 

a) ilość wody spożytej 

b) różnica między ilością wody dostarczonej do organizmu a ilością wody  

z niego wydalonej 

c) maksymalna ilość wody dostarczonej do organizmu 

d) minimalna ilość wody dostarczonej do organizmu 

7.Objawami niedoboru wody w organizmie są: 

a) pragnienie 

b) zaczerwienienie skór y 

c) upośledzenie wydzielania śliny i suchość w jamie ustnej 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

8.Zapotrzebowanie na wodę jest uzależnione od: 

a) wieku i aktywności fizycznej 

b) wilgotności i temperatury otoczenia 

c) stanu fizjologicznego organizmu 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

9,Najwięcej wody do organizmu dostarczają : 

a) pieczywo, mięso, mleko 

b) napoje owocowe, warzywa, owoce 

c) warzywa, owoce, jaja 

d) wędliny, ryby, napoje mleczne 

10.Bilans zerowy oznacza: 

a) czystość mikrobiologiczną wody 

b) różnicę między ilością wody dostarczonej do organizmu a ilością wody  

z niego wydalonej 

c) równowagę miedzy ilością wody pobranej i wydalonej 

d) minimalna ilość wody niezbędną do przeżycia 
 


