
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 21. Februar 2016

Vand(vittigt)

Hvad synger man i Bamses regnsang?

Regnen regner oppe fra skyen

J Regnen regner oppe på taget

Regnen regner på vorses tage

Fra hvilken børnesang kommer denne sætning:

Selvom vandet det er vådt, svømmer jeg dog ganske godt.

Cirkelines fødselsdag

J Bim bam busse 

Heksemutter lod en tudse.

En lille klovnefisk er på eventyr i havet og i et akvarium. 

Hvad hedder han?

J Nemo

Remo

Bimbo

Hvad skal man blande for at lave sæbebobler.

Shampo og vand

J Opvaskemiddel og vand

Brun sæbe og vand

Hvilket slags vand er der i havet?

J Saltvand

Ferskvand.

Sodavand.

Hvor mange sukkerknalder er der i en 1/2 liter sodavand?

15 stk.

J 25 stk.

35 stk.
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I hvilken sportsgren er en vandgrav ikke en del af 

forhindringerne?

Ridebanespring

Forhindringsløb

J Fodbold 

Hvilket dyr lever ikke i vand?

J Vandhund

Søko

Havkat

Hvad hedder Rasmus Klumps skib?

Laura

J Mary 

Kristine

Hvad hedder det vandland som ligger I Rødby?

Danland

Vandlandia

J Lalandia 

Hvad hedder akvariet som ligger ude ved Københavns 

lufthavn?

Danmarks Akvarium

Amager Søpark

J Den blå planet

Hvor meget vand består et menneskes kropsvægt af?

45-55 procent

J 60-70 procent

75-85 procent
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Hvor meget vand skal et normalt menneske drikke om 

dagen, hvis det forudsættes at det vejer 60 kilo?

1 liter

J 2 liter 

3 liter

Hvad er formlen for tungt vand?

H2O

J DHO

H2O3

Vanvittig betyder:

J

En person som ikke er ved sin fornufts fulde brug pga. 

psykisk sygdom 

En person som er god til at fortælle vittigheder

En person er livredder i svømmehallen

Verdens højeste vandfald ligger i Venezuela og hedder 

Kerepakupai-Meru. Hvor højt er det:

2040 meter

334 meter

J 979 meter 

Hvad er en vandbakkelse?

J En kage 

En bakke

En svær opgave

Hvor mange procent vand er der i en vandmand?

90%

94%

J 98%
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Hvilken skuespiller medvirkede i TV2 serien " Kampen om 

det tunge vand"?

Lars Mikkelsen

J Søren Pilmark 

Thure Lindhardt

Hvad hedder den berømte forsker der filmede i alverdens 

have i 1970’erne?

J Jacques Cousteau 

Marc Duret

Gerard Depardieu
 

Hvad koster det for en voksen at komme i vandet i 

Rundforbi svømmehal?

17 kr

27 kr

J 37 kr

Hvor lang tid tager det gennemsnitligt for et menneske at 

lade vandet?

J 21 sekunder 

35 sekunder

50 sekunder

Hvor stor en procentdel af jordens overflade er dækket af 

vand?

J 71%

80%

83%

Hvilken af følgende gader findes på Christianshavn

Overgaden Under vandet

J Ovengaden Neden vandet 

Undergaden Under vandet
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Hvad er en vandlås?

En dør som forhindrer folk i at komme ind i svømmehallen 

uden for åbningstiden

En lås der forhindrer folk i at stjæle vand
J En installation der spærrer for lugt

Hvis du blander 1/2 liter vand og en 1/2 liter 

husholdningssprit er rumfanget så:

Over 1 liter

1 liter

J Under 1 liter

Hvad består vandgrød af:

Vand, humle og byg

Vand, havregryn og salt

J Vand, byggryn og salt 

Hvad er vandret?

En ret man spiser i fattige lande

En domstol der afgøre stridigheder omkring retten til bruge 

vand til vanding

J Et plan der er parallelt til horisonten

Hvad er en sjov fisker?

Søsyg!

Vandskræk!

J Vandvittig!

Hælde vand ud af ørene betyder:

At skylle ører

J At sige noget uden særlig meget indhold

At man har vand i ørene efter en svømmetur

Hvad hang der ved siden af post 12?

En skovl

J En spand

En vandkande
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