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Vand

Hvad er en vandpost?

Post fragtet med skib

En o-skærm, der sidder i en sø eller mose

J En gammeldags vandpumpe

Hvad er den kemiske formel for vand?

CO₂
H₂O₂

J H₂O

Hvor stor en del af Jordens overflade er dækket af vand?

ca. 67%

J ca. 70%

ca. 75%

Før grundvand bliver til drikkevand, skal det normalt blot…

Iltes

Filtreres

J Iltes og filtreres

Hvilket år blev danmarks første vandværk til offentligt 

forbrug indviet?

1754

J 1853

1903

Moderne vandværker har UV-anlæg som hygiejnisk 

barriere. Hvilken bølgelængde anvender de?

100 nm

J 250 nm

500 nm

Hvor har HOFOR netop indbygget blødgøring af vandet?

Vallensbæk

Tårnby

J Brøndbyvester



Hvorlænge kan et sundt voksent menneske overleve uden 

vand?

5 dage

7 dage 

J 10 dage

1 Bar svarer til et vandtryk på

1 meter

J 10 meter

100 meter

Når vand underafkøles, kan det være flydende ned til…

minus 10 °C

minus 34 °C

J minus 42 °C

En vandhane der drypper langsomt spilder på et døgn 

ca…

5 liter vand

J 20 liter vand

35 liter vand

Hvilken enhed anvendes til at beskrive vands hårdhed?

J  °dH

pH

Pa

Det Døde Hav har meget salt vand. Hvor meget salt 

indeholder vandet?

27,6 %

J 31,5 %

36,2 %

Hvor mange Grønlandske ord findes der for sne?

J 2

22

120



Hvilken temperatur har normalt dansk grundvand?

3-5 °C

J 8-10 °C

12-14 °C

Hvad er der mest vand i?

J En vandmand

En vandmelon

En vandbakkelse

Hvor stor en procentdel af hele jordens vægt udgør vand?

J 0,05 %

0,5 %

5,0 %

Kameler har to pukler på ryggen. Hvormange liter vand er 

der tilsammen i disse pukler?

25 liter

40 liter

J Ingen

Danmarks største beholder til drikkevand kan fylde 

Rundetårn med vand…

7 gange

J 10 gange

15 gange

Hvad er en vandpost?

Post fragtet med skib

En o-skærm, der sidder i en sø eller mose

J En gammeldags vandpumpe
 

Hvad er den kemiske formel for vand?

CO₂
H₂O₂

J H₂O



I hvilken landsdel ligger Danmarks højeste vandfald?

Molsbjerge

Nordjylland

J Bornholm

Ved hvilken temperatur bliver vand til is?

J 0 °C

10 °C

100 °C

Hvad sker der når "mosekonen brygger"?

J Så ligger der skyer på jorden

Så tordner det

Så er det fuldmåne

Hvad er funktionen af et vandtårn?

Så en arkitekt kan blive husket

Så vandet bliver blandet

J Så vandet selv kan løbe ned til borgerne

Hvad er vievand?

Vand med salvie

Altervin

J Velsignet vand

Når vand koger, er det…

32 °F

100 °F

J 212 °F

Hvad sker der med vands kogepunkt, når man går op på et 

højt bjerg?

Det stiger

Ingenting

J Det falder

Hvor meget vejer 1 liter vand?

100 gram

J 1000 gram

10.000 gram




