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Grantræer

J At det svært at komme igennem

Mose

J Til at identificere telefonen

Til at fastholde telefonens grundindstilling

Til at muliggøre sporing 

på et hotel

Til nem-id 

J til orientering

10 m i virkeligheden 

J 100 m i virkeligheden

1 km  i virkeligheden

J Karlsvognen

Løven

Tyren

J I 1870'erne

I 1780´erne

I 1830´erne

Hvornår ser man første gang postkort i Danmark?

På et stjernekort kan man se dette billede; hvad er det?

Hvilken streg er kortest?

Hvad betyder kraftig grøn farve på orienteringskortet?

Hvad bruges et simkort til?

Hvor kan du ikke bruge et nøglekort ?

På et kort i målestokken 1:10.000 svarer 1 cm på kortet til



J En linje der forbinder to punkter på en cirkel eller en kurve.

En linje der rører en cirkel i kun et punkt

En linje der udgår fra centrum i en cirkel

J En milliarddel af en meter 

En milliontedel af en meter 

En milliontedel af en milliontedel af en meter

J Hertz

Ohm

Ampere

Underware

Software

J Hardware

2222

J 4571

1234

ET turkort

J Et rejsekort

Et periodekort

J den magnetiske nordpol

den geografiske nordpol

Den geografiske sydpol 

J En geodæt

En geolog

En geograf

Hvad er en korte ?

Hvor kort er en nanometer?

Kortbølger måles i:

Hvad er et grafikkort?

Med hvilke cifre starter kortnummeret på VisaDankort?

Hvad kaldes det kort som transportselskaberne har indført til erstatning 

De lodrette streger på et orienteringskort peger mod 

Hvad kaldes en person der tegner landkort?



To

Tre

J Fire

J At man lider nederlag

At man får for mange kort i kortspil

At man starter i en orienteringsklub

Højst 10 min

Højst 20 min

J Højst 60 min

Højden over havet

Laveste punkt

J Højdeforskellen mellem to højdekurver

J Sort

Blå

Rød

December

J Februar

Juni

Mia

Noah

J Sofie

Hvad betyder ordet ”ækvidistance” i forbindelse med et landkort?

På et pistekort angives sværhedsgraden med farven. Hvilken farve 

angiver den sværeste piste:

Hvilken måned er den korteste?

Er det Mia, Noah eller Sofie der har kortest til skatten?

Hvor længe må en kortfilm vare?

Hvor mange kulører er der i et almindeligt spil kort ?

Hvad betyder det normalt at komme til kort?



J Ruhårede

Stridhårede
Fladhårede

48 kort

J 52 kort

60 kort

Bøgeskov

J At det svært at komme igennem

Mose

Jeg er på vej ud af havnen

J Hjælp, jeg er i nød

Kaptajnen har fødselsdag

J Orienteringskort

Stjernekort

Skattekort

Hvad betyder kraftig grøn farve på orienteringskortet?

Hvad betyder det når et skib trutter 3 korte toner, 3 lange og igen 3 

korte trut?

Hvilken type kort var der ved forrige post

Man betegner normal hunderacer som enten korthårede, langhårede 

eller….  ?

Hvor mange kort er der i et sæt almindelige spillekort ?


