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Molboløb d 17. januar 2016

Et spørgsmål et tid

I sangen "Tornerose var et vakkert barn" synger vi:  "Nu 

skal du sove i ….. år". Hvor mange år skal hun sove?

30 år

J 100 år

1000 år

Hvor lang tid er en elefant drægtig?

9 måneder

12 måneder

J 22 måneder

Hvor mange gange drejer den store viser rundt på et ur på 

et døgn?

6 gange

12 gange

J 24 gange

Bliv ikke rundtosset. Når jorden er drejet en gang rundt om 

sig selv, er der

gået et år

gået en måned

J gået et døgn

Hvad viser uret nu? 

J Kvarter i syv

20 minutter over 7

halv tolv

Om hvilken årstid handler "Nu falmer skoven trindt om 

land"?

Forår

Sommer

J Efterår



Fra hvilken tid kommer billedet

bronchealderen

J vikingetiden

Middelalderen

Hvor mange årstider har vi i Danmark?

To

J Fire

Tolv

Hvad er en tidsrøver?

En røver der stjæler tid

J Noget der tager uforholdsmæssig lang tid

En tyv, der stjæler ure.

I 2014 hed DRs julekalender "Tidsrejsen". 

Hvad hedder hovedpersonen?

Mette

Dorte

J Sofie

Et årti kaldes brølende. Er det de brølende?

J  20'ere

30'ere

40'ere

Kalkalger, dinosaurer, padder levede i tidligere geologiske 

tidsaldre.  Hvilken tidsalder kom først?

J Kultiden

Juratiden

Kridttiden



Sidste post handlede om en tidsperiode. Hvilken type var 

det? 

En stilperiode

J En geologisk periode 

Et årti

Hvornår opstod begrebet “kvalitetstid” (mellem børn og 

forældre)

i 60'erne

J i 80'erne

i 0'erne

En højere legemstemperatur end normalt får mange til at 

føle at

J Tiden går hurtigere

Tiden går langsommere

Tiden springer i hop

Et ur bruges til at vise tiden. Hvad kaldes et ur også?

J Et kronometer

En xylograf

Et metrometer

Hvad er klokken i Nuuk når klokken i København er 12.00

J Klokken er 8.00

Klokken er 10.00

Klokken er 14.00

Hvor lang tid varer en ishockeykamp?

2 perioder af 20 minutter

2 perioder af 30 minutter

J 3 perioder af 20 minutter



I hvilken film synger Sam " As time goes by"?

Borte med Blæsten

J Casablanca

Casa Nova

Hvor mange gange skifter tidevandet retning i Vadehavet?

En gang i døgnet

To gange i døgnet

J Fire gange i døgnet
 

Hvor lang tid tilbragte den danske astronaut Andreas 

Mogensen på den internationale rumstation ISS?

Seks døgn

J Otte døgn

Ti døgn

Hvor lang tid varer Chopins minutvals?

Cirka ½ minut

Ca 1 minut

J Ca. 1½-2½ minut

Kommer tid ……

J Kommer råd

Kommer  ulykke

kommer rigdom 

Hvilken UTC tid har Danmark i normaltid?

J +1

0

-1

Når man spiller musik har man en anordning til at holde 

takten. Hvad hedder denne anordning?

J En metronom

En taktrograf
En taktsator



Hvem har skrevet sangen "Det er en kold tid"?

J Kim Larsen

Gnags

Johannes Møllehave

I 1939 startede KTAS en service, hvor man kunne få oplyst 

den præcise tid. Hvad hed den service i folkemunde?

J Frøken klokken

Urskiven

Tik-takken

Hvis man løber 12 km i timen, hvor langt løber man så på 

10 minutter?

0,2 km

1,2 km

J 2 km


