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Biblioteka poleca: 
Czy wiesz, że … 

 

 
 

Lubisz ciekawostki? 

Jeśli tak, to z przyjemnością będziesz czytać prezentowane w tej serii 

wiadomości. 

Będą one z różnych dziedzin, bo przecież zawsze warto wiedzieć więcej. 

 

Wykorzystaj niektóre z ciekawostek podczas rozmowy z koleżanką 

lub kolegą – z pewnością zrobisz wrażenie! 

 

 

Zaczynamy! 
 

 

1. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli z puszki niż reszta świata 

razem wzięta. 

 

2. Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca Coli. Nie mogą latać tym 

samym samolotem. Na wszelki wypadek. 

 

3. Mrugnięcie trwa ok. 0,3 sekundy. 

 

4. Ziewnięcie trwa zazwyczaj 6 sekund. 

 

5. Brak snu osłabia Twój układ immunologiczny. To znaczy, że organizm gorzej 

będzie sobie radzić z infekcjami. 

 



6. Ludzie w Holandii są najwyżsi w Europie. 

 

7. Impulsy nerwowe w ciele zdrowego człowieka, rozchodzą się z prędkością 350 

km/h. 

 

8. Temperatura, w której woda wrze, jest zależna od ciśnienia. Dlatego też na 

szczycie Mount Everest woda wrze w temperaturze 68°C, natomiast w głębi oceanu, 

w pobliżu geotermalnych otworów może pozostać w ciekłej postaci w temperaturze 

znacznie przekraczającej 100°C . 

 

9. Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz na świecie. Powstało ono 

około 12 000 lat temu, po zakończeniu epoki lodowcowej. Przechodziło także 

kilkakrotnie zmiany z jeziora w morze i na odwrót. 

 

10. W motylich stopach (tak, tak, stopach!) znajdują się receptory odpowiedzialne 

za odczuwanie smaków. Receptory działają jak niewidzialne dla nas urządzenia, które 

mówią nam, jak smakuje truskawka czy też czekolada. 

 

11. Wszystkie dzieci rodzą się z niebieskimi oczami. Dopiero jakiś czas po 

porodzie ich oczy zmieniają kolor na inny. 

 

12. Uczeni z University of California odkryli, że drobiny kurzu unoszące się w 

domach, w których przebywają psy, chronią dzieci przed chorobami górnych dróg 

oddechowych. Dzieję się tak, ponieważ bakterie obecne w kurzu w takich domach 

niszczą wirusy RSV odpowiedzialne za infekcje dróg oddechowych u dzieci. 

 

13. Najmądrzejsze dziecko - Koreańczyk Kim Ung –Yong uczęszczał na 

uniwersytet w już wieku czterech lat. Doktorat zrobił jako 15-latek. Jest on, być może, 

najmądrzejszym żyjącym człowiekiem na Ziemi (uznany przez Księgę Rekordów 

Guinnessa za człowieka o najwyższym IQ na tej planecie – 210). 

 

14. Najmłodsza skrzypaczka - Brytyjka Vanessa Mae nagrała ona płytę z utworami 

Czajkowskiego i Beethovena w wieku 13 lat. 

 

15. Obliczono, że przeciętny czterolatek zadaje 437 pytań dziennie. 

 



   

 

 

Do przygotowania ciekawostek wykorzystałam informacje ze stron www.: 

https://pomorska.pl/ciekawostki-czy-wiesz-ze/ar/7067353 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-naukowe-dla-dzieci/ 

http://www.corobic.pl/blog/czy-wiesz-ze-ciekawostki-dla-dzieci-na-temat-zwierzat/ 

http://czaszdziecmi.pl/advices/rozrywkowo/show/5-dzieciece-ciekawostki 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Magdalena Cieślawska 
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