
Spørgsmål og svar

Molboløb d 9. januar 2022

Italien er en terning
J Italien er et land

Italienere er terrorister

8,3 km
96 m

J 12 m

J Fibonacci tal
Archimedes tal
Pytagoras tal

Et fjernsyn danner farven gul ved at blande:
J rød og grøn

Rød og blå
grøn og blå

spørgsmål udgår
spørgsmål udgår

J spørgsmål udgår

Den første sætning i latinbogen er: Italia terra 
est. Hvad betyder det?

Hvor langt kører en Toyota Mirai brintbil på 
en liter brint ved atmosfæretryk?

Hvad kaldes denne talrække: 0 1 1 2 3 5 8 13 
.........

En mand måler 1 meter omkrung livet. 
Hvilken længde livrem kan præcis nå? Svaret 
er 79 tommer men der stod 19 på posten



De er lige tunge
fugtig luft er tungest

J Tør luft er tungest

En "Hamburger" har sit navn efter:

J En spise oprindelig fra byen Hamborg

Hvad er en blockchain?
J En offentlig krypteret kassebog

1000 bitcoins
Et investerings objekt

Nicolas Tesla
J Guglielmo Marconi

Thomas Alva Edison

Hvem opfandt radioen?
Guglielmo Marconi

J Nicolas Tesla
Thomas Alva Edison

Hvem udviklede linseteleskopet?
Araberne
Kineserne

J Galileo Galilei

Hvem udviklede vekselstrømmen?

Fugtig luft indeholder mere vanddamp end 
tør luft. Er fugtig luft lettere eller tungere end 
tør luft?

I starten brugtes en skive skinke (ham) 
imellen to brødstykker

Conceptet udvikledes i USA af fast food 
kæden Charles Hamburg

Hvem fik nobelprisen for at have opfundet 
radioen?



Thomas Alva Edison
J Nicolas Tesla

Guglielmo Marconi

Ja, med begreber fra kernefysikken
Ja, med begreber fra verdensrummet

J Nej

Der findes tre "store" køkkener i verden:
Frankrig, Italien, Kroatien

J Tyrkiet, Frankrig, Kina
Italien, Tyrkiet, Kina

korrekt
de falder lige hurtigt - selv i luft

J ukorrekt

J blå
grøn
gul

Vandet fordamper fra søen/mosen til luften

J
Søen/mosen afgiver CO2 fra tangplanter

Kan man matematisk definere højre og 
venstre?

I et lufttomt rør vil en lille og stor genstand 
falde lige hurtigt. I et rør med luft (eller fra et 
tårn) er luftmodstanden størst på den store 
genstand, som derfor falder langsommere?

I 1992 blev en lysdiode udviklet med en 
speciel farve, så man kunne sammensætte 
dioder til at danne hvidt lys. Farven på denne 
lysdiode var:

Når mosekonen "brygger" ligger der 
tåge/små skyer over mosen/søen. Det 
skyldes:

Det kolde vand i søen får vanddamp i luften 
til at kondensere



En mus er mindre end en elefant fordi:
Dens celler er mindre

J Den består af færre celler
Begge dele

Hvad er en nonius?
Et interval i en kirke toneart

J En 9/10 skala på en skydelære
En gradmåler til at måle solhøjden

90-99
110-119

J 200-210

J Pythagoras tal
Fibonacci tal
Euclids tal

J
Korrekt

Hvem opfandt spejlteleskopet?

Mellem 0 og 9 findes 4 primtal (tal der kun 
kan deles med 1 og sig selv). Mellem 10 og 
19 findes 4 primtal. Mellem 20 og 29 findes 2 
primtal. I hvilket 10-er interval findes ingen 
primtal:

Hvad kaldes disse 3 talgrupper:3,4,5 - 
7,24,25 - 9,40,41 - ...........

Segway(med to sidestillede hjul)-opfinderen 
omkom ved kørsel på køretøjet?
Det var en, der havde købt firmaet, der 
omkom, opfinderen lever stadig

opfinderen havde folk til at stå for afprøvning, 
en af disse omkom



Galileo Galilei
Thomas Alva Edison

J Isac Newton

Nogle dyr er "kloge" fordi:

De har store pandelapper

J

Hvis man er overtroisk siger man
7 - 9 - 10

J 7 - 9 - 13
7 - 9 - 17 

Hvad er en tritonus?
En treklang

J
Et måleinstrument til landmåling

Uændret
J Langsommere

Hurtigere

Mellem + og - 220V
J Mellem + og - 311V

Mellem + og - 380V

venstre om (mod uret)
J højre om (med uret)

De har en stor hjerne med mange 
hjerneceller

De har mange hjerneceller, som ikke bruges 
til at styre kroppen

Et toneinterval (starten på "Maria" fra West 
Side Story)

Et bornholmerur på månen vil i forhold til på 
jorden gå:

Der er 230V vekselstrøm i stikkontakten. Det 
betyder at spændingen varierer mellem:

Ser man på en vindmølle i vindens retning, 
roterer stort set alle:



16 mm
J 16 cm

1,6 m

8 tusinde
8 millioner

J 8 milliarder

Hvide italienere er:
J en hønserace

et politisk parti i 30-ernes Italien

En blåfugl er:
en drosselfugl fra Sydeuropa

J en familie af sommerfugle
en påfugl med blå kropsfjer

det er fifty/fifty, givende bedst virkningsgrad 
når møllerne står tæt.

En snor spændes stramt langs ækvator på 
en billiardkugle-jord. Snoren forlænges med 
en meter og løftes til samme højde overalt. 
Hvor højt hænger snoren over jorden?

I én liter kystnær havvand findes der hvor 
mange virus?

et navn for Italiens fodboldhold i udebane 
farve


