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På dybt vand
c Furesøen, Danmarks dybeste sø, er på det dybeste sted?

ca. 15,5 m
 ca. 22,3 m
 J ca. 37,7 m

a Den østligste del af Furesøen hedder?
J Store Kalv

 Lille Kalv
 Kalvemosen

c Hvad er vandets gennemsnitslige opholdstid i Furesøen?
0-5 år

 5-10 år
 J 10-15 år

b

Der er tre friluftsbade ved Furesøen - de hedder 
Frederiksdal Fribad, Furesøbad og ?
Kollekolle Bad

 J Kinabugten
 Bistrup Bad

a Hvad hedder den dybeste sø i Danmark?
J Furesøen

 Arresø
 Mossø

b Tungt vand (D2O) har et kogepunkt ved 1 atmosfære på?
100,12 grader Celcius

 J 101,42 grader Celcius
 104,54 grader Celcius



c Tungt vand (D2O) fryser ved?
0°C

 2,45°C
 J 3,81°C

b Almindeligt vand har et kogepunkt  ved 1 atmosfære på?
0°C

 J 100°C
 101°C

a Hvor befinder en isklump sig i flydende vand?
J I overfladen

 På bunden
 Mellem overfladen og bunden

b Den danske film "På dybt vand"  er en film om?
mord i Hvide Sande

 J danske havbundsmiljøer
 narkokriminalitet

a Hestemosen i Rude Skov har navn efter?
J at en hest druknede der engang

 at heste i gamle dage foretrak stedet
 sit brug som vandgrav (som ved Hubertusjagt)

b Hvor dyb ca. er "Bergsøen" på dagens orienteringskort?
en halv meter

 J 3 meter
 10 meter

a

Hvor dyb er Arresø, Danmarks største sø, på det dybeste 
sted?

J 5,6 m
 8,6 m



 11,6 m

b

Hvis Mount Everest står nede i Marianergraven på det 
dybeste sted, hvor mange meter vand er der så ovenover?
Ca. 5.500

 J Ca. 2.100
 Ingen - det ville stikke op over vandoverfladen

c Ca. hvor stort er det absolutte tryk på 30 meters dybde?
2 bar

 3 bar
 J 4 bar

a Hvem bor i en ananas under havet?
J Svampebob Firkant 

 Gurli Gris
 Rasmus Klump

c Hvad betyder udtrykket "at være på dybt vand"?
At være på en færge

 At man har fået våde sokker
 J At man er i knibe

b Vejer en liter sodavandsis mere end en liter vand?
ja

 J nej 
 de vejer det samme

 

b Hvem har indtalt “I havets dyb” fra Mustafas kiosk?
Poul Kjøller

 J Poul Dissing
 Hr. Skæg

a Hvor dybt er det dybeste hav?
J 10911 m

 11911 m
 19011 m



c

Hvad hedder det krigsskib, der i 1628 sank i havets dyb ud 
for Stockholm og blev bjerget 333 år senere?
Visa

 Versa
 J Vasa

b Hvor langt kan dagslyset højst nå ned i havets dyb?
40 m

 J 100 m
 200 m

c

Hvad er havbundstemperaturen på 1350 m dybde i 
Norskehavet lige nord for Polarcirkelen?
3,8 grad C

 - 4,5 grad C
 J - 0,8 grad C

c

Hvad er verdensrekorden for vanddybde, hvor der er boret 
en brønd, af et af Maersk Drilling’s boreskibe?
547 m

 1.350 m
 J 3.400 m 

b Hvad er den gennemsnitlige vanddybde i Nordsøen?
65 m

 J 95 m 
 115 m

c Hvad er rekorden i fridykning?
80-90 m

 90-100 m
 J dybere end 100 m

c Hvilket dyr kom først på land fra Noahs Ark?



en aligator
 en mariehøne
 J en due

a Hvilken fugle sover på Danmarks dybeste sø om efteråret
J måger

 storke
 ugler

a Når du bader i en sø, hvor er vandet så varmest?
J I overfladen

 I bunden
 Eller er der ingen forskel

c Hvilket af disse 3 dyr kan drikke mest vand på en dag?
Kamel

 Giraf 
 J Elefant

b Hvad er en "vandet vittighed"?
En vanvittig sjov historie

 J En fjollet historie
 En historie om en, der er på dybt vand


