
Czas doładować mózg!
Pokonaj nudę za pomocą serii świetnych pytań, 
przygotowanych przez Da Vinci. Uwaga, trzeba będzie  
ruszyć głową. Do myślenia! …gotowi! …start!

Odpowiedź: 1 ➯d. 2 ➯ a. 3 ➯ d. 4 ➯ c. 5 ➯ d. 
5  W Jakiego koloru jest młody flaming  
 zaraz po wykluciu z jaja?

a) Różowego 
b) Żółtego
c) Zielonego 
d) Szarego 

Fascynujące fakty na temat zwierząt  
i cudów świata naturalnego czekają w  
serialu Darwin i Niutka w Da Vinci! 

Quiz zaskakująco zwierzęcy 
1  Które z poniższych zwierząt żyje  
 zarówno w wodzie, jak i na lądzie?

a) Żyrafa
b) Lew 
c) Koliber 
d) Żaba

2  Zwierzęta, które zjadają zarówno  
 rośliny, jak i inne gatunki zwierząt, to ...

a) Wszystkożercy
b) Roślinożercy
c) Mięsożercy 
d) Padlinożercy 

3  Szczeniaki urodzone za jednym razem  
 przez jedną suczkę to inaczej ...

a) Stado
b) Rój
c) Sfora
d) Miot

4  W której części ciała krewetki  
 znajduje się jej serce?

a) W ogonie
b) W żołądku
c) W głowie
d) W oczach



Odpowiedź: 1 ➯ a. 2 ➯ c. 3 ➯ b. 4 ➯ a. 5 ➯ a. 
5  Które z poniższych jest dziełem  
 dyscypliny o nazwie technologia  
 chemiczna?

a) Szczepionki
b) Most Golden Gate
c) Komputery
d) Lampy 

W serialu Fiksiki w Da Vinci poznasz 
mnóstwo praktycznych informacji z zakresu 
techniki i konstrukcji!

Quiz troszkę techniczny
1  Golden Gate w San Francisco  
 to most ...

a) Wiszący
b) Szczebelkowy
c) Łukowy
d) Belkowy

2  Co to jest zasilanie fantomowe?

a) Siła, którą posiadają duchy i inne  
 fantomy
b) Zasilanie, które ucieka z urządzeń
c) Zasilanie, z którego korzystają  
 niektóre urządzenia w trybie czuwania  
 (standby)
d) Zasilanie zużywane przez lampy

3  Czy jest test Turinga?

a) Testem, którzy muszą zaliczyć  
 inżynierowie, aby projektować roboty
b) Testem, który musi zaliczyć  
 komputer, aby udowodnić, że  
 dorównuje inteligencją człowiekowi
c) Testem na radioaktywność
d) Testem wytrzymałości

4  Które popularne urządzenie działa  
 na podobnej zasadzie co radio?

a) Telefon komórkowy 
b) Odtwarzacz MP3 
c) Odtwarzacz DVD 
d) Konsola X-Box
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Odpowiedź: 1 ➯ b. 2 ➯ c. 3 ➯ a. 4 ➯ d. 5 ➯ b. 
5  Która z poniższych części lub  
 urządzeń służy do zmiany prędkości  
 pojazdu?

a) Prędkościomierz
b) Pedał gazu
c) Kierownica
d) Barometr

Zdobywaj wiedzę z zakresu nauk ścisłych 
i przyrodniczych w programie Naukowe 
przygody Śmieszaczków w Da Vinci!

1  Gotująca się woda zmienia się w ...

a) Mgłę
b) Parę
c) Chmury
d) Śnieg

2  Gdy popychasz coś lub kogoś,  
 przykładasz ...

a) Przyspieszenie
b) Masę
c) Siłę
d) Ucisk

3  Który rodzaj energii z czasem  
 się wyczerpuje?

a) Energia nieodnawialna
b) Energia potencjalna grawitacji
c) Energia kinetyczna
d) Energia odnawialna

4  Wskaż najmniejszą liczbę pierwszą,  
 która jest większa od liczby 7...

a) 12
b) 5
c) 18
d) 11
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Quiz mistrzowsko matematyczno-fizyczny



5  Z czego składa się wiatr?

a) Z twojego oddechu
b) Z niczego
c) Z olbrzymiej masy cząsteczek gazu 
d) Z suchej wody

W programie Kto to wie? 
w Da Vinci poznasz zasady 
działania i tajniki produkcji 
wielu mechanizmów i rzeczy!

1  Która siła, wytwarzana przez twoje 
 ciało, sprawia, że hula-hop się kręci  
 i nie spada?

a) Dośrodkowa
b) Magnetyczna
c) Siła tarcia
d) Grawitacja

2  Który element sprawia, że namiot  
 nie odrywa się od ziemi?

a) Stelaż
b) Odciągi
c) Pokrowiec 
d) Tropik

3  Z jakiego materiału wykonany  
 jest kask rowerowy?

a) Włókno kaskowe
b) Włókno węglowe
c) Włókno bezpieczne
d) Włókno szklane

4  Jaką czynność wykonuje pilot w  
 pierwszej kolejności, gdy samolot  
 jest gotowy do startu?

a) Przesuwa dźwignie przepustnicy  
 do przodu
b) Przesuwa dźwignie przepustnicy  
 do tyłu
c) Wciska przycisk start
d) Przekręca przełącznik lot

Odpowiedź: 1 ➯ a. 2 ➯ b. 
3 ➯ b. 4 ➯a. 5 ➯c. 

Quiz konstruktywnie mechaniczny
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Poznaj tajemnice niebywałego ciała 
człowieka w programie Operacja Auć  
w Da Vinci! 

Quiz całkowicie cielesny 
1  W której części ciała człowieka  
 znajduje się tęczówka?

a) W klatce piersiowej 
b) W ręku 
c) W oku 
d) W nodze

2  W którym narządzie tlen zostaje  
 wprowadzony do krwioobiegu?

a) W sercu
b) W płucach
c) W skórze
d) W mózgu

3  Które z poniższych mięśni są  
 najsilniejsze proporcjonalnie do  
 swojej masy?

a) Mięśnie tylnej grupy uda
b) Żwacz (mięsień żuchwy)
c) Biceps
d) Mięśnie klatki piersiowej 

4  Która kość w szkielecie człowieka  
 jest najdłuższa?

a) Kręgosłup
b) Goleń
c) Kość udowa
d) Obojczyk 

5  Który narząd ludzkiego  
 ciała waży najwięcej?

a) Wątroba 
b) Skóra 
c) Nerka 
d) Mózg  

Odpowiedź: 1 ➯ c. 2 ➯ b. 3 ➯ c. 4 ➯ d. 5 ➯ a. 



5  Który element ludzkiego szkieletu  
 chroni mózg?

a) Czaszka 
b) Kręgosłup 
c) Miednica
d) Łopatka

W Operacji Auć w Da Vinci poznasz więcej 
ciekawostek z zakresu biologii i medycyny!

Quiz bardzo biologiczny
1  Osoba, która zawodowo zajmuje  
 się biologią, to ...

a) Botanik
b) Psycholog
c) Biolog
d) Chemikt

2  Pojedyncza liniowa cząsteczka  
 DNA to inaczej ...

a) Synapsa
b) Chromosom
c) Komórka
d) Neuron

3  Czym leczy się infekcje bakteryjne  
 u ludzi?

a) Witaminą D
b) Akupunkturą
c) Antybiotykami
d) Radiologią

4  Który narząd ludzkiego ciała  
 tłoczy krew?

a) Wątroba
b) Śledziona 
c) Płuca 
d) Serce 

Odpowiedź: 1 ➯ c. 2 ➯ b. 3 ➯ c. 4 ➯ d. 5 ➯ a. 
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5  Ile biegunów ma magnes?

a) 4
b) 5 
c) 1
d) 2

Wspaniałe doświadczenia do samodzielnego 
wykonania zobaczysz w Domowej Nauce  
w Da Vinci!

Quiz niebywale naukowy
1  Jaka siła przyciąga wszystkie ciała na  
 naszej planecie w stronę jądra Ziemi?

a) Magnetyzm 
b) Bezwład 
c) Tarcie 
d) Grawitacja 

2  Który naukowiec bada ruch?

a) Przesuwnik 
b) Fizyk 
c) Biolog 
d) Botanik 

3  Gaz, dzięki któremu możemy  
 oddychać, to ...

a) Hel
b) Wodór
c) Azot
d) Tlen

4  Który pierwiastek jest oznaczony  
 symbolem Fe?

a) Żelazo 
b) Węgiel 
c) Złoto 
d) Srebro 

Odpowiedź: 1 ➯ d. 2 ➯ b. 3 ➯ d. 4 ➯ a. 5 ➯ d. 
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