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Biblioteka poleca: 
Czy wiesz, że … - część 4 

 

 
 

 

Polecam kolejną „porcję” ciekawostek. 

Jak zwykle są one z różnych dziedzin. 

  

 

Zaczynamy! 

 
•  Dzieci dużą mówi. Przeciętny czterolatek zadaje w ciągu dnia około 450 

pytań. Dużo, prawda? 

• Czy wiesz który mięsień człowieka jest najsilniejszy? Uwaga: Najsilniejszym 

mięśniem człowieka jest język. 

• Wejście na wieżę Eiffla może solidnie zmęczyć. Aby na nią wejść  należy 

wspiąć się na 1710 stopni. 

• W naszej kulturze podczas żałoby ubieramy się na czarno. Nie wszędzie tak 

jest. Symbolem żałoby w Chinach jest kolor biały. 

• Ćmy nazywane są nocnymi motylami. Niektórzy się ich boją. Na 

Madagaskarze można spotkać niezwykłe ćmy, które żywią się łzami śpiących 

ptaków. 

• W naszej kulturze kiwanie głową „góra-dół” oznacza „tak”. W Bułgarii 

kiwanie głową oznacza „nie”, zaś kręcenie na boki „tak”. 

• W typowych brazylijskich domach nie ma dywanów. Ciekawe dlaczego? 

• Lubisz lizaki? Lizaki Chupa Chups pochodzą z Hiszpanii. Nazwa ta pochodzi 

od czasownika „chupar” – „ssać”. 



 

• Wenus, by okrążyć Słońce potrzebuje 225 ziemskich dni, a aby wykonać pełen 

obrót wokół własnej osi 243 ziemskich dni. Oznacza to, że wenusjański dzień jest 

dłuższy niż wenusjański rok. Wenus obraca się w przeciwną stronę niż reszta planet. 

Szalona! 

• Rośliny też wydają dźwięki. Najgłośniejszą jest Hura crepitans. Pochodzi z 

Ameryki Środkowej i Południowej. Jej owoce mają kształt torebek i gdy dojrzeją, 

pękają tak głośno, jak wystrzał z broni palnej. Pewnie wielu solidnie wystraszyły:( 

• Mniszek lekarski, czyli znany wszystkim mlecz, jest wykorzystywany w 

celach leczniczych, ale też do produkcji gumy na opony. Hm... 

• Mrówki mogą przeżyć upadek z wieżowca, ponieważ bardzo małą ważą, 

spadają z niewielką prędkością i posiadają twardy egzoszkielet. 

• Co jest symbolem zaręczyn? Oczywiście pierścionek. Pingwin białobrewy 

oświadcza się swojej wybrance poprzez wręczenie jej kamyka. Też super. 

• Koale mają unikalne odciski palców niczym ludzie. 

• Papugi potrafią poruszać w tej samej chwili górą i dołem swojego dzioba. 

• Kolibry, jako jedyne z ptaków potrafią zawisnąć w powietrzu i latać do tyłu. 

• Bobry wykorzystują swoje ogony jako ster do pływania, a w przypadku, gdy 

zbliża się niebezpieczeństwo, uderzają nimi głośno o wodę, by ostrzec swoich 

kolegów. 

• Twórcą tabliczki mnożenia jest Pitagoras. W wielu językach np. francuskim 

tabliczka mnożenia nazywana jest tabliczką Pitagorasa. Nieważne jak się nazywa – 

znać trzeba! 

 

 

Źródło ciekawostek: https://www.e-korepetycje.net/artykuly/czy-wiesz-ze-czyli-fakty-ze-swiata 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Cieślawska 
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