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Dacă ai obținut minim
10 puncte la chestionar,
FELICITĂRI!
Ai devenit polițist al apei! Grilă răspunsuri – cu 1.2 ... Protejează mediul,

fii Polițist al apei!
1. a)

2. a)

3. a)

4. a)

5. a)

6. a)

7. a)

8. a)

9. a)

10. c)

11. c)

12. c)

13. a), b), c), d)

14. c)

Decupează acest ecuson
și poartă-l pentru a-i încuraja
pe cei din jurul tău
să fie responsabili!



Dragi copii,

Academia Polițiștilor Apei,
un program început în anul 2019 la 
Centrul educațional AQUAPIC, revine 
acum cu un nou proiect,
ce vă încurajează să deveniți un bun 
POLIȚIST AL APEI!

Tot ce aveți de făcut este să citiți cu 
atenție întrebările alăturate, să vă 
gândiți cât este de importantă apa 
pentru voi, apoi să alegeți răspunsul/
răspunsurile corecte.
Fiecare întrebare valorează un puct, 
iar grila de răspunsuri este pe cealaltă 
parte a acestui pliant. 

Un POLIȚIST al APEI
încurajează consumul 
responsabil!

1. Oprești apa când te speli pe dinți?
A.  DA B.  NU

2. Ce alegi de obicei? 
A.  DUȘ  B.  BAIE ÎN CADA

3. Folosești mașina de spălat vase/rufe la 
încărcare maximă și pe funcția eco?

A.  DA B.  NU
4. Colectezi apa de ploaie pentru udatul grădinii/

plantelor?
A.  DA B.  NU 

5. Ai acasă un sistem de irigații pentru curte sau 
grădină? 

A.  DA B.  NU
6. Închizi aspersoarele* în perioadele ploioase?   

A.  DA B.  NU

Un POLIȚIST AL APEI vigilent
raportează! 

10. Ce faci dacă observi scurgeri de apă din 
instalațiile de acasă?

A. SPUI PĂRINȚILOR
B. NIMIC
C. ROGI PĂRINȚII SĂ REPARE 

CÂT MAI REPEDE
11. Ce faci dacă observi scurgeri de apă pe stradă?

A. SPUI PĂRINȚILOR
B. NIMIC
C. ROGI PĂRINȚII SĂ ANUNȚE 

AQUATIM
12. Ce faci dacă vezi un canal înfundat pe stradă, 

acoperit cu frunze sau pământ?
A. SPUI PĂRINȚILOR
B. NIMIC
C. ROGI PĂRINȚII SĂ ANUNȚE 

AQUATIM

aspersor*= Dispozitiv cu ajutorul căruia se stropesc 
suprafețe mari de teren cu apă pulverizată în picături fine)

Un POLIȚIST al APEI
depistează pierderile! 

7. După ce ai tras apa la toaletă, verifici dacă mai 
curge un firicel subțire în vas?

A.  DA B.  NU
8. Iarna, verifici regulat robinetele caloriferelor 

dacă sunt uscate?
A.  DA B.  NU

9. După ce ai închis robinetul/dușul, te uiți să vezi 
dacă mai picură apă din el?

A.  DA B.  NU

Un POLIȚIST AL APEI vigilent
previne înfundarea 
canalizării! 

13. Ce obiecte NU arunci în vasul de toaletă (wc)?
A. BEȚIȘOR DE URECHI
B. ȘERVEȚEL UMED
C. DISCHETĂ DEMACHIANTĂ
D. RESTURI DE MÂNCARE
E. CÂRPE

14. Arunci ulei/grăsime în chiuveta din bucărărie?
A.  DA B.  NU

Vă dorim o carieră plină de cazuri 
palpitante, pe care să le rezolvați cu 
succes și nu uitați, un polițist al apei 
este un exemplu pentru cei din jur!


