
 
 

Czy wiesz ile...
Odpowiedź zawsze jest liczbą

przygotowała: Weronika Figurska-Zięba

pytania pochodzą z gry Ryzyk Fizyk



Zasady są proste!
Po wyświetleniu się pytania, macie 30 sekund
na zastanowienie się nad odpowiedzią, którą
następnie podajecie. Wygrywa drużyna, która
poda prawidłowe rozwiązanie. W przypadku

gdy nikt nie poda właściwej odpowiedzi,
zwyciężają osoby, które podały wynik

nabardziej zbliżony do prawidłowego - ale nie
większy od niego.



Ile metrów wysokości ma
najwyższy budynek

świata?



Ile metrów wysokości ma
najwyższy budynek

świata?

828 m
 (Burdż Chalifa w Dubaju)



Ile schodów prowadzi na
szczyt Krzywej Wieży w
Ząbkowicach Śląskich?



Ile schodów prowadzi na
szczyt Krzywej Wieży w
Ząbkowicach Śląskich?

139
 (Obecnie nachylenie tej wieży od

pionu wynosi 2,14 m)



Ile minut musi
spacerować osoba ważąca

65 kg, aby spalić kalorie
po zjedzeniu 1 pączka?



Ile minut musi
spacerować osoba ważąca

65 kg, aby spalić kalorie
po zjedzeniu 1 pączka?

142 
(pączek z lukrem
 ma ok. 350 kcal) 



Ilu ludzi chodziło po
księżycu?



Ilu ludzi chodziło po
księżycu?

 
12

Armstrong, Aldrin, Shepard, Conrad, Bean,
Mitchell, Scott, Irwin, Young, Duke, Cernan,

Schmitt



Ile kilogramów ważył
pierwszy komputer

ENIAC? 



Ile kilogramów ważył
pierwszy komputer

ENIAC? 
 

30 000 kg 
Zajmował powierzchnię 140m

2
 
 



Jaka jest powierzchnia
Radomia? ( w km)

 
 

2
 
 



Jaka jest powierzchnia
Radomia? ( w km)

 
112 km 

Radom jest większy niż Paryż.
 
 

2
 
 

2
 
 



Ile kilogramów ważyła
największa znaleziona

perła?
 
 



Ile kilogramów ważyła
największa znaleziona

perła?
 

34 kg
Odkryto ją na Filipinach w 2016 r. 

Jej wartość to 100 mln $
 



Ile kilokalorii (kcal) ma
puszka coca-coli (330 ml)?

 
 



Ile kilokalorii (kcal) ma
puszka coca-coli (330 ml)?

 
138,6 kcal 

Szklanka coca-coli zawiera
ok.6,5 łyżeczek cukru

 
 



Ile razy na sekundę
pszczoła uderza

skrzydłami?
 



Ile razy na sekundę
pszczoła uderza

skrzydłami?
 

230
W 1934 r. Antoine Magnan stwierdził, że lot

pszczoły jest "aerodynamicznie niemożliwy"

 



Jaka jest rekordowa
długość życia psa?

 
29 lat

Przeciętnie pies żyje 12 lat
 
 



Jaka jest rekordowa
długość życia psa?

 
 



Ile procent osób zaczyna
jeść czekoladowego
króliczka od uszu?

 
 



Ile procent osób zaczyna
jeść czekoladowego
króliczka od uszu?

 
89%

 
 



Ile gatunków ssaków
żyjących obecnie na Ziemi

składa jajka?
 
 



Ile gatunków ssaków
żyjących obecnie na Ziemi

składa jajka?
5

dziobak i 4 gatunki kolczatki
(stekowce)

 
 
 



Ilu chłopców urodzonych
w 2016 roku otrzymało

imię Antoni?
 
 



Ilu chłopców urodzonych
w 2016 roku otrzymało

imię Antoni?
 

9183 
 

Wśród dziewczynek
najpopularniejsze było Zuzanna

 



Ile jest stref czasowych w Rosji?
 
 



Ile jest stref czasowych w Rosji?
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Rosja to największe państwo na świecie,
 jej powierzchnia to 17 100 000 km

 
 

2

 



Ile kilogramów ważył
najcięższy kot domowy?

 



Ile kilogramów ważył
najcięższy kot domowy?

 
21,3kg

Już nie zapisuje się tego typu
rekordów. 

 



Ile schodów prowadzi na
szczyt wieży Eiffla?

 



Ile schodów prowadzi na
szczyt wieży Eiffla?

 
1665

 
Przy prędkości stopień na sekundę

dotarcie zajmuje 28 minut. To i tak niż
czekanie w kolejce do windy!

 



Ile metrów wynosi rekord
świata w rzucie beretem?



Ile metrów wynosi rekord
świata w rzucie beretem?

42,1 m
 Rekord ustanowił Polak Łukasz

Pospiech w 2012 roku



Jaka jest największa
zarejestrowana prędkość piłki

nożnej kopniętej przez człowieka?
(w km/h)

 
 
 



Jaka jest największa
zarejestrowana prędkość piłki

nożnej kopniętej przez człowieka?
(w km/h)

 
211 km/h

Ronnu Heberson (Sporting Lizbona)



Ile wynosi najwyższa
temperatura powietrza
odnotowana w Polsce?



Ile wynosi najwyższa
temperatura powietrza
odnotowana w Polsce?

 
40,2 stopnie C

 
29.07.1921 r w Pruszkowie



Na jaką odległość Spider-
Man potrafi wytrzelić

swoją sieć? (w metrach)



Na jaką odległość Spider-
Man potrafi wytrzelić

swoją sieć? (w metrach)
 

18 m
 

dane ze strony marvel.wikia.com



KONIEC 


