
Przykładowe pytania na konkurs... 
Ale mogą być także inne z materiału przerabianego na lekcjach.

1.Substancje dodawane do żywności w celu nadania jej ładnych kolorów, np. żółć 
pomarańczowa.

2.Dodawane do żywności w celu przedłużenia jej terminu spożycia, np. benzoesan sodu.
3.A, C, ... witaminy – w jakich produktach spożywczych występują?
4.Sposoby konserwacji żywności.
5.Piętra piramidy żywnościowej.
6.Grupy produktów spożywczych, np. nabiał.
7.Przykłady produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
8.Zasady zdrowego żywienia.
9.Zasady udzielania pierwszej pomocy
10. Co to jest recykling i jakie są kolory pojemników do recyklingu.
11. Jak powstaje energia elektryczna?
12. Rodzaje elektrowni. 
13. Jak zbudowana jest żarówka?
14. Kto wymyślił i wykorzystał żarówkę?
15. Najstarsze źródła światła.
16. W którym roku po Londynie jeździł samochód parowy?
17. Kto jako pierwszy rozpoczął masową produkcję samochodów?
18. Czym były napędzane pojazdy na przestrzeni wieków?
19. Od czego pochodzi nazwa najsłynniejszego auta firmy Daimler-Benz, które do dzisiaj 

jest przedmiotem pożądania wielu kierowców?
20. Skąd wzięła się nazwa „maszyna do biegania” dla dawnych rowerów?
21. Kto wymyślił drezynę?
22. Kto wynalazł opony pneumatyczne do roweru?
23. Skąd wzięła się nazwa rower?
24. Ile trwał pierwszy lot samolotu?
25. Wielki wynalazca XIX w, twórca m. in. nadajnika telegraficznego, żarówki, fonografu.
26. Genialny wynalazek Otisa, szczególnie przydatny w wieżowcach.
27. Twórca pierwszego antybiotyku – penicyliny.
28. Jeden z największych uczonych czasu renesansu, pomysłodawcy: aeroplanu, 

śmigłowca, spadochronu, łodzi podwodnej, automobilu i roweru.
29. Maszyny, którymi zajmował się James Watt.
30. Wynalazek Grahama Bell'a pozwalający porozumiewać się na odległość.
31. Wynalazcy radia.
32. Jaka była pierwsza załoga balonu?
33. Dlaczego balony latają?
34. Jak się nazywał człowiek, który po raz pierwszy stanął na księżycu?
35. Słynni bracia żyjący w różnych wiekach związani z lataniem.
36. Kto po raz pierwszy poleciał w kosmos?
37. Twórca pierwszej przemysłowej metody druku w Europie.
38. Twórca pierwszego parowozu.
39. W jaki sposób ludzie przemieszczali się po wodzie?
40. Do jakiego rodzaju statków należał Tytanic?
41. Kto zbudował pierwszy działający okręt podwodny?


