
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 15. Februar 2015

Sprog

Hvad er det der hænger oppe i gardinerne?

Citronerne

J Appelsinerne

Aberne

Hvilket af disse sprog har alle elever på det danske almene 

gymnasium?

Tysk

J Latin

Spansk

Hvad betyder dette håndsignal for kranførere?

Vi ses i morgen

J Signal ikke forstået

Jeg kører nu

Hvad betyder: LMFAO?

Luk Madkassen Før Anden Opgave

J Laughing My Fucking Ass Off

List My First Answer Over

Hvad er morfemer?

Noget smertestillende man får når man har alvorlige traumer

J
Et morfem er en teoretisk enhed: det mindste sproglige 

element som kan  have en meningsbærende funktion

Et morfem er et foranstillet verbum som bruges i sammenhæng 

med et akussativobjekt

Hvad vil det sige at have sprogøre?

J Være god til at lære sprog

Være god til at høre hvor et sprog kommer fra

At kunne høre sprogets detaljer tydeligt



Hvad kaldes en sprogforsker?

J Linguist

Verbalog

Langulog

Hvad er korrekt om bevingede ord?

J Bevingede ord kommer af tysk: ”Geflügte Worte”

Bevingede ord er små vittigheder

Bevingede ord er små sammensatte ord om flyvende ting

Hvad betyder ”nunc est bibendum”?

J Nu skal der drikkes

Terningerne er kastet

Nu er det bibeltid

Hvad betyder HTML?

J Hyper Text Markup Language

High Technology Media Language

HighTek coMputer Listings

Hvad betyder sprogstyrke?

J Sprogets overlevelsesevne

Hvor mange ord sproget har

Sproget har mange kraftige lyde

Hvor stammer ordet ”boycut” fra?

J En upopulær irsk gods forvalter Charles Boycut

En strejke forårsaget af en ulykke med en rundsav

En populær drenge frisure fra slutningen af 60'erne

Hvad hedder børne TV værten med det lange skæg?

Sigurd

J Hr. Skæg

Jacob Riising



Hvilket sprog er sangen ”Gangnam Style” sunget på?

J Koreansk

Japansk

Kinesisk

Hvad handlede spørgsmålet på forrige post om?

J En sang

Et landkort

En computer

Hvad står der her: “-.-./../…-/../.-../../-./--././-./../---./.-.//”

Molboløbere

J Civilingeniør

Chokoladekage

Hvilket sprog taler man i Jylland?

Jyllandsk

Jydelandsk

J Jysk

Hvad står der i denne rebus?

J Skovtrold

Skovsø

Skovsti

Hvilken af følgende talemåder er den korrekte?

Man skal ikke skyde skindet for bjørnen er skudt

J Man skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt

Man skal ikke sælge bjørnen for børnene er skudt

Hvad viser dette kropssprog?

Jeg lugter dårligt under armene

J Jeg er ked af det

Jeg er glad fordi jeg lige har scoret et mål
 



Hvilken af tegningerne er rigtig?

Asterix og Obelix! Kom og se. Der er lækker mad.

Tintin – kom og se. Der er lækker mad.

J Og lækker mad, onkel Anders!

Hvad er det Bamse fra ”Bamse og Kylling” siger hele tiden?

Bork- Bork

J Tihvertifald

Ruskumsnusk

Hvad betyder udtrykket: ”Den skal du længere ud på landet 

med”?

Du skal aflevere det skrald længere væk

J Det er usandsynligt eller en løgn

Du må ikke have en ko i byen

Hvilke 3 bogstaver har vi i Dansk som englænderne ikke har i 

engelsk?

J Æ, Ø, Å

Y, Æ, Z

Å, Ø, D

Hvad hedder ”is” på svensk?

J Glass

Kopp

Iss

Hvad hedder ”pølse” på svensk?

Spandauer

J Korv

Wurst

Hvilket kodesprog blev brugt på forrige post?

J Morse

Signalflag

Tegnsprog



Hvilken virksomhed har dette slogan: ”Altid meget mere at 

komme efter”?

Røverkøb

Silvan

J Bauhaus

Et ”slogan” betyder sætning eller ord der kort og fyldigt 

udtrykker et synspunkt, en holdning eller et mål. Men hvorfra 

stammer ordet ”slogan”?

J Via engelsk ”slogan” fra gælisk slughgairm (kampråb)

Fra græsk hvor Plato brugte udtrykket ”Slogae” om hans 

modstanderes synspunkter

Fra Tysk ”Sloganten” om få ord der udtrykker ens holdning


