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Woda i roztwory wodne

28. Woda – właściwości i rola w przyrodzie
Cele lekcji: Poznanie właściwości fizycznych wody, jej roli i występowania w przyrodzie. Omówie
nie sposobów racjonalnego gospodarowania wodą.

Na dobry początek

Wykreśl informacje, które nie dotyczą wody.

największą gęstość ma w temperaturze 0°C • zwiększa objętość podczas zamarzania • 
największą gęstość ma w temperaturze 4°C •  

pod normalnym ciśnieniem wrze w temperaturze 100°C •  
pod ciśnieniem większym niż normalne wrze w temperaturze > 100°C 

Odpowiedz na pytania, korzystając z informacji zamieszczonych w tekście. 

70% powierzchni naszej planety pokrywają oceany zawierające wodę słoną, nienadającą się 
do bezpośredniego spożycia. Woda na lądzie jest wodą słodką (poza nielicznymi wyjątkami) 
i zmagazynowana jest w lądolodzie, śniegu, lodowcach, rzekach, jeziorach, bagnach oraz jako 
wody podziemne. Lodowce pokrywają 10–11% powierzchni wszystkich lądów, z tego 90% lodu 
znajduje się na Antarktydzie. Woda występuje również w postaci pary wodnej w atmosferze. 
W wyniku wznoszenia się i ochładzania powietrza zawierającego parę wodną powstają chmu-
ry, które są skupiskami głównie kropel wody o mikroskopijnych rozmiarach. 
 Woda w przyrodzie zmienia nieustannie swój stan skupienia z ciekłego w gazowy (w wyniku 
parowania), z gazowego w ciekły (w wyniku kondensacji pary wodnej), z ciekłego w stały (w wy-
niku krzepnięcia) i odwrotnie (w wyniku topnienia). 

Na podstawie: M. Maciejewski, T. Walczukiewicz, C. Rataj, Naturalne zmiany cyklu obiegu wody, 
materiały z konferencji Woda – podziemne bogactwo.

a) Czy w zasobach wody na Ziemi przeważają wody słodkie czy słone?

 

b) Jak nazywa się proces, w którego wyniku z powierzchni lądów woda przenika do atmosfery?

 

c) Jak nazywa się proces, w którego wyniku z pary wodnej powstają krople wody?

 

d) Jaki rodzaj wody jest zmagazynowany w lodowcach?
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Wymień 4 sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.

1.  

2.  

3.  

4.  

Szacuje się, że globalna objętość wody na Ziemi wynosi ok. 1,4 mld km3. Na wykresie przed-
stawiono miejsca występowania wody na Ziemi. Oblicz objętość wody zmagazynowanej 
w rzekach oraz wyraź ją w kilometrach sześciennych. 

Zasoby wodne Ziemi

Woda słodka 3%

Woda na Ziemi Woda słodka Powierzchniowa woda słodka (ciecz)

Woda 
słona 

(oceany) 
97%

Pokrywa 
lodowa 

i lodowce 
68,3%

Jeziora 
87%

Rzeki 2%

Bagna 11%Wody 
podziemne  

31,4%

Wody 
powierzchniowe 0,3%

Na podstawie: P.H. Gleick, Water resources, w: Encyclopedia of climate and weather, t. 2,  
red. S.H. Schneider, Oxford University Press, Nowy Jork 1996.

Dla dociekliwych

Jedną z metod oczyszczania wody jest odwrócona osmoza. Wyjaśnij, na czym polega ta 
metoda. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.
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