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Skabeloner

Hvor mange computere var tilsluttet internettet i 1981?

J 213

10781

3653765

Din computers hastighed på nettet måles i?

kWh

J Mbit

Lumen

Du går på Netdoktor og finder ud af, at du lider af 

borreliose. Hvad fejler du?

Du har brok

Du har børneorm

J Du er blevet bidt af en skovflåt

Hvilken medalje vandt JeaNETte Ottesen ved OL sidste 

sommer?

Guld

Sølv 

J Bronze

Hvor højt skal nettet være på en badmintonbane?

J 1,55 m

1,75 m

1,85 m

Søren Fisker har bundet et net på 1 x 1 m og med 

kvadratiske masker på 10 x10 cm. Hvor mange knuder er 

der i nettet?

81

100

J 121



Hvilken TV-figur er kendt for at gå med NET-undertrøje?

Basil Fawlty

J Onslow

Barnaby

JernbaneNETtet i Danmark er stort. Hvor mange kilometer 

spor er der?

1567

2184

J 3102

Hvad er et semantisk netværk?

J Inddeling af ord i kategorier

En klub for mandlige modeller

Uromantiske forbindelser

Kloden er opdelt i et net med længde- og breddegrader. 

Hvor langt er der mellem to længdegrader, hvor du står 

nu?

25 km

J 62 km

110 km

Stogsnettet i København har ca 170 km dobbeltspor. Men 

hvor mange stationer er der?

64

J 84

104

Hvad kan man med Netflix?

Online streaming af musikvideoer

J Online streamning af film

Betale sikkert på nettet



Netto er en dansk supermarkedskæde af discountbutikker. 

Hvilket år åbnede den første Nettobutik i Danmark?

1976

J 1981

1989

Hvem har siden 2006 været verdenskendt som talsmand 

for den netbaserede whistleblower-organisation 

WikiLeaks?

J Julian Assange

Larry Page

Sergej Brin

Hvilket tal mangler i dette netværk?

25

19

J 13

Hvad er den mest googlede hjemmeside på internettet?

Facebook

J Google

Sex.com

Hvad kan man købe på net-op-shop.dk?

J Seletøj til heste

Fiskenet

Sportstøj

Netto har et dyr som varemærke. Hvilket?

J En hund

En kat

Et æsel



Hvis du er vild med at se film og tv-serie, kan du abonnere 

på?

Netflex

J Netflix

Netflax

På en ketchup-flaske står, at den indeholder netto 375 

gram. Hvad betyder det?

Den sælges kun i Netto

Ketchup og flaske vejer 375 gram

J Indholdet af ketchup vejer 375 gram 
 

Hvilket land er NETherlands?

Tyskland

J Holland

England

I hvilket land har fodboldholdet Shaktar DoNETsk 

hjemmebane?

J Ukraine

Tjekkiet

Ungarn

Hvilket land kommer firmaet United Colors of BeNETton 

fra?

USA

Frankrig 

J Italien

På billedet kan man se et fødenet, hvad spiser en solsort, 

ifølge billedet?

Mennesker og bier

J Regnorm og myg

Græs og svampe



Hvad betyder 'at nette sig'?

At tage netstrømper på

J At gøre sig pænere
at klæde sig ud som havfrue

På kortet, som du har i hånden, står der 1:10.000. Hvad 

betyder det ?

En centimeter på kortet svarer til 10 m i virkeligheden

J En centimeter på kortet svarer til 100 m i virkeligheden 

Kortet koster 10 kr.

Danmark har et naturgasnet. Hvor mange km rør er der 

nedgravet til transmission og distribution af gassen i 2014?

Ca. 7000 km

Ca. 11.000 km

J Ca 19.000 km

Hvis man går i Netto i Holte og køber to kg 

vildmosekartofler - hvor mange (net)masker er der så i 

emballagen?

J 0

82

302

Filmen ”The Social Network” handler om skabelsen af 

Facebook. Hvem spiller Mark Zuckerberg i denne film? 

Leonardo DICaprio

J Jesse Eissenberg

Andy Samberg


