
1. MÅNKRAFT 

Solen är vår viktigaste energikälla men 
det går även att få energi från månen. 

I vilket av följande kraftverk kommer 
energin från månens påverkan på jorden?

2. BLU-RAY

Blu-ray är ett format för digital lagring av stora mängder data 
på disk. Varför kallas denna typ av lagring för Blu-ray?

a) Den använder ljusstrålar från en laser av 
     kortvågigt blå-violett ljus.  
b) Den skapades av den amerikanska fysikern 
     Victoria Blu-Ray.
c) Namnet syftar tillbaka på vikingen Harald Blå-Raj 
    som uppfann det tunna hjulet.
d) Blu-ray är en förkortning för ”Blue Light Utilities 
     Rotate Around You”.

3. FÖRVILLANDE LIKHET

En del blomflugor och getingar kan vara väldigt lika varandra 
till utseendet. Vilket av följande påståenden stämmer bäst?

a) Genom att getingen liknar blomflugan kan den lättare 
    gå till anfall mot flugan.
b) Eftersom blomflugan liknar den farliga getingen skräms 
     fåglar och andra fiender bort. 
c) Getingar och blomflugor är mycket nära släkt med varandra,    
    det är bara gadden som skiljer dem åt.
d) Anledningen att båda är randiga är att ränderna gör att de 
    kan hålla en jämn temperatur både när det är varmt och kallt.

a) Kärnkraftverk.
b) Vindkraftverk.
c) Tidvattenkraftverk.
d) Kolkraftverk.
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4. SMARTA KLÄDER 

När du tränar kan du välja träningskläder 
i olika funktionsmaterial.

Vilket av följande påståenden är sant när 
det gäller funktionsmaterial?

5. LJUDLÖST?

Hundvisselpipor används för att kalla på hundar men hörs 
inte för människor. Hur fungerar en sådan visselpipa? 

a) Visselpipan är ljudlös men hunden ser att husse eller matte        
    sätter den i munnen.
b) Visselpipan sänder ut ultraljud med så hög frekvens att 
    människor inte uppfattar det.
c) I stället för ljud sänder visselpipan ut en svag lukt som bara   
    hunden känner.
d) Ljudet är så svagt att vi människor inte kan höra det.

6. BIOMASSA

Ett träd växer och växer och ökar i vikt med 100 kg. Varifrån 
kommer det allra mesta av dessa 100 kg?

a) Jord och vatten. 
b) Vatten och gödningsämnen. 
c) Jord och gödningsämnen. 
d) Vatten och luft. 

a) Funktionsmaterial håller kvar vatten så att du inte blir uttorkad.
b) Funktionsmaterial innehåller silveratomer som ger dig ett 
     energitillskott.
c) Funktionsmaterial har klara färger som skrämmer bort irriterande
    mygg.
d) Funktionsmaterial släpper igenom fukt och håller huden torrare.
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7. ÖKENRÄVEN 

Ökenräven har stora öron jämfört med de svenska 
rävarna rödräv och fjällräv som har väldigt små öron. 

Vad är största fördelen med stora öron för en 
ökenräv?

8. KUGGFRÅGA

I figuren snurrar kugghjulet längst till vänster ett varv medurs. 
Hur snurrar kugghjulet längst till höger? 

a) Mer än ett varv medurs.
b) Mer än ett varv moturs.
c) Mindre än ett varv medurs.
d) Mindre än ett varv moturs.

9. BIOLOGISK MÅNGFALD

Idag tar man alltmer hänsyn i olika samhällsfunktioner för att 
bevara den biologiska mångfalden. 

Vad menas med att bevara den biologiska mångfalden?

a) Att så många individer av samma art som möjligt ska finnas kvar.
b) Att så många arter som möjligt ska finnas kvar.
c) Att stimulera mutationer så att nya arter uppstår.
d) Att införa främmande arter i nya miljöer.

a) Öronen hjälper den att kyla ned sig.
b) Den använder öronen för att hypnotisera sina byten.
c) Öronen gör att den syns bra på långt håll.
d) De stora öronen gör det lätt att vifta bort insekter och sand.
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10. SÖTA DROPPAR 

I Sverige utnyttjas kretsloppet av vatten för generering av 
energi i många vattenkraftverk. I kretsloppet avdunstar 
vatten från jordytan, formar moln i atmosfären och faller 
sedan ned igen som regn.

Men varför regnar det bara sötvatten och inte saltvatten?

11. MÅNEN TUR OCH RETUR

Avståndet till månen kan bestämmas med hjälp av en laser på 
jorden och speglar placerade på månen. Vi skickar en lasersignal 
mot månen. Laserljuset rör sig med 300 000 km/s. Efter 2,6 
sekunder kommer signalen tillbaka till jorden. 

Vad är avståndet till månen?

a) 2 000 km.
b) 30 000 km.
c) 390 000 km.
d) 850 000 km.

12. DRÖNARE

En vanlig modell av små radiostyrda flygande luftfarkoster, så 
kallade drönare, har fyra propellrar och kallas för quadcopter. 

Vad är största fördelen med just fyra propellrar?

a) Propellrar kan lätt gå sönder under en flygtur, men med fyra 
    propellrar håller nästan alltid minst en.
b) Det krävs fyra propellrar för att få kontroll på jordens magnetfält 
    i alla väderstreck.
c) Fyra propellrar drar mycket mindre energi än en och batteritiden   
    mer än fyrdubblas.
d) Propellrarna snurrar parvis åt olika håll vilket hindrar att hela
    drönaren snurrar runt.

a) Saltvatten har högre densitet än sötvatten och avdunstar 
   därför inte.
b) Saltet omvandlas till koldioxid i atmosfären när saltvattnet 
   avdunstar.
c) Av saltvattnet avdunstar bara vattnet medan saltet blir kvar på jordytan.
d) Saltvattendropparna är mycket mindre och stannar därför kvar i molnen.
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13. ÄGGRÖRA 

När olja och vatten blandas behövs ett emulgeringsmedel för 
att blandningen ska bli jämn och stabil. Äggula används ofta 
som emulgeringsmedel. 

I vilket av följande livsmedel används äggula som 
emulgeringsmedel?

14. DÖDLIG GRUND

Uran i berggrunden kan omvandlas till cancerframkallande radon-
gas som kan tränga in i hus. Radon är radioaktivt och sönderfaller 
så att hälften av radonet har försvunnit inom fyra dagar. 

Hur kan du skydda dig om du flyttar in i ett hus som står på 
uranhaltig berggrund?

a) Vänta med att flytta in i huset i två veckor så att radonet 
    försvinner.
b) Placera sängen på en blyplåt för att hålla undan radonet.
c) Ha god ventilation i huset så att radonet vädras ut hela tiden.
d) Placera ut burkar med sågspån som suger upp radonet i 
    huset.

15. YOUTUBER

Du har skapat en film på 600 MB och vill ladda upp den på 
din YouTube-kanal. Uppladdningshastigheten är 8 Mbit/s, 
vilket motsvarar 1 MB/s. 

Hur lång tid kommer uppladdningen ungefär att ta? 

a) 10 sekunder.
b) 1 minut.
c) 10 minuter.
d) 1 timme.

a) Vinäger.
b) Majonnäs.
c) Yoghurt.
d) Mjölk.
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