Her er første del af en lille popquiz:
1. I Retskrivningsordbogen 2012 er der 1352 ord, der ender på –else. Der er ét proprium (egennavn),
nemlig Slagelse, og to verber, frelse og pelse. Resten er substantiver – langt hovedparten fælleskøn,
men hvor mange – og hvilke – er intetkøn?

2. Nævn nogle sammenhænge, cifferet otte på engelsk (eight, der er homonymt med ate, datid af to
eat, ”spise”), kan anvendes i ord og lign.
3. Hvor mange bøger er der i Bibelen, ”bøgernes bog”, ekskl. De nytestamentlige apokryfer?
4. Hvordan lyder det sidste vers i Bibelen?
5. Hvor mange suraer (kapitler) er der i Koranen?
6. Hvilken er den i antal år højeste bryllupsdag, der har et navn?

7. Hvilke mål har et stykke A4-papir?

8. Karat betegner renheden af guld i et smykke i firetyvendedele. Carat benyttes ifm. diamanter og
brillanter, men hvor meget er en carat?

9. Hvad betyder navnet Gabriel, som vi kender fra ærkeenglen, der overbragte det glædelige budskab
til Jomfru Maria?

10. Hvilke lande har, ligesom Danmark, et nationalflag udelukkende i farverne rød og hvid?
11. Hvad er forholdet mellem to på hinanden følgende halvtoners frekvens (hvis SI-enhed er Hz = s-1,
dvs. svingninger pr. sekund)?

12. Hvad hedder tro, håb og kærlighed på latin?

13. Hvilke identiske regulære polygoner kan dele planen?

14. Hvor mange, og hvilke, flader består en klassisk fodbold af?

15. Hvor og hvornår mistede Danmark permanent Skåne, Halland og Blekinge?

16. CPR står i Danmark for Det Centrale Personregister; i USA benyttes forkortelsen om førstehjælp –
hvad står det i denne forbindelse for?

17. Hvad står CVR og CTR for?

18. I hvilken periode var Norge i personalunion med Sverige?

19. Hvad hedder den kendte kirke i Ringsted, hvor bl.a. Valdemar 1. den Store og dronning Dagmar er
gravsat?

20. Hvad hedder de ulidelige horn, der kunne ødelægge enhver fodboldoplevelse under VM-slutrunden
i fodbold i Sydafrika, 2010?

21. Hvad er enheden for UV-indekset?

22. Inden knopsvanen gennem det dengang meget populære tv-program Dus med dyrene med Poul
Thomsen som vært blev udnævnt til Danmarks nationalfugl, havde en anden fugl æren, hvilken?

23. Tv-serierne CSI og NCIS er populære – hvad står akronymerne for?

24. Hvilket er det længste ord, der på dansk er palindrom, dvs. læses ens forfra og bagfra?

25. Indtil 25-øren blev afskaffet midnat til 1.10.2008, var der symmetrisk afrunding i Danmark. Nu, hvor
50-øren er mindste betalingsmiddel, er der så tale om symmetrisk eller asymmetrisk afrunding?

26. Hvad er den danske titel på den klassiske 80’er-film Princess Bride?

27. Hvad står ECTS, der er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser, for?

28. Kongeriget Danmark har vist ikke et motto, men hvordan lyder USA’s?

29. I hvilken sang på hvilket album synger TV•2 ”det højeste snit tiltrækker laveste fællesnævner”?

30. Hvad står G’et for i G7, G8, G20, osv.?

31. Hvad står begrebet NGO for?

32. I it-verdenen, hvad står OEM for?

33. Hvem skrev digtet ”Hver mand, som med kløgt gik i lærdom til bund / latin på papiret kun malte. /
Med fruerne fransk / og tysk med sin hund / og dansk med sin tjener han talte”?

34. Hvad står COP for, som vi kender så godt fra COP15-fiaskoen i København (eng. Copenhagen),
december 2009? Hallo, hr. Lars Løkke Rasmussen!

35. Hvilket er det højeste Köchel-nummer ifm. Mozarts værker, og hvilket værk hidrører det?

36. Hvilke euro(cent)-mønter og -sedler af forskellig valør findes der?

37. Hvor mange gange mere værd er den i valør største euro-seddel end den i valør største US-dollarseddel (kurser ultimo april 2015)?

38. Hvilke VM-slutrunder, inden kvalifikationen til slutrunden 2018 i Rusland, har det danske
(herre)fodboldlandshold deltaget i, og hvor langt er holdet nået i de respektive?

39. Hvilket er det afrikanske kontinents sydligste punkt?

40. Hvordan lyder IBM’s motto?

41. Hvad er Nikes slogan? Hvor har firmaet fået sit navn fra?

42. Hvad er svaret på spørgsmålet ”Hvad er meningen med universet, livet og alting?”, man får oplyst,
når man læser Douglas Adams’ bestseller The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy?

43. Hvor mange bogstaver er der i hhv. det danske, engelske, latinske og græske alfabet?

44. Hvad betyder foreningen Mensas navn?

45. Hvor og hvornår blev det første vinter-OL afholdt?

46. Hvilken breddegrad går lige syd om Helsingør?

47. Hvem spiller hovedrollen i filmen The Number 23?

48. Hvad betyder Viagra® og på hvilket sprog?

49. Hvordan lyder Abraham Lincolns berømte fyndord om, hvem man kan bedrage hvornår og hvornår
ikke?

50. George W. Bush (43. præsident) er som bekendt søn af George Bush Sr. (41. præsident). Findes der
andre eksempler på fædre og sønner i den amerikanske ”præsidentrække”?

51. Barack Obama er USA’s 44. præsident. Vil det sige, at der til og med ham har været 44 forskellige
præsidenter?

52. Hvor mange uger er der på et år?

53. I hvilken enhed måles BMI (Body Mass Index)?

54. På hvilket sprog synges operaen Carmen?

55. Hvilke er de tre centrale (i hvert fald set ud fra et eksistentielt grundlag) guder i hinduismen?

56. Den øverste gud i græsk mytologi var Zeus. Han svarer til Jupiter (også navnet på Solsystemets
største planet) hos romerne. Men Jupiter har også et andet navn, vi bl.a. læser og/eller hører i Jeg,
Claudius – hvilket?

57. Hvad hedder den jødiske gud, vi kristne bl.a. kalder Gud og muslimerne Allah?

58. Hvornår forekommer det første nul i rækken af decimaler i pi (π), grundtal ti?

59. Hvem skrev de ganske rammende ord ”obsequium amicos, veritas odium parit” (”føjelighed skaber
venner, sandhed skaber had”) i 166 f.Kr.?

60. Hvor mange og hvilke regulære polyedre findes der?

61. Hvilken græsk naturfilosof sagde de vise ord om, at alting flyder (panta rei)?

62. Hvorfor har datoerne 12. april og 4. oktober en særstilling i rumfartshistorien?

63. Hvilken var den første James Bond-film, hvor Roger Moore spillede agent 007, og hvor mange
Bond-film blev det til for hans vedkommende?

64. Hvem skrev bogen Utopia, hvis titel er gået over i sproget (som ”utopi”, og som adjektiv ”utopisk”)?
Hvad betyder ”Utopia”?

65. Hvorfra stammer udtrykket ”Shangri-La”?

66. Har du fx set filmen Dead Poets Society (1989, da. Døde poeters klub), kender du sentensen ”O
Captain! My Captain!”. Hvorfra stammer dette?
67. Hvordan er formlen for summen af de naturlige tal fra 1 til 𝑛?

68. Hvordan er de kemiske formler for saltsyre, svovlsyre og salpetersyre?

69. Med hvilket græsk bogstav betegnes det gyldne snit, og hvad er værdien af denne væsentlige
matematiske konstant?

70. Hvad kaldes aspargeskål i daglig tale?

71. Hvilken dansk konge er indehaver af følgende to rekorder: Korteste regeringstid og et navn, der
kommer før alle de øvrige regenter alfabetisk.

72. Hvem har skrevet romanen Wuthering Heights (da. Stormfulde højder)?

73. Hvad er tilnavnene til Tchaikovskys hhv. Beethovens sjette symfoni?

74. Et af de mest kendte tal i verden er dyrets tal, 666 (Johannes’ Åbenbaring 13,18). Hvordan er dette
tal associeret med Adolf Hitler hhv. paven?

75. Varmekapacitet (eller varmefylde) er defineret som den mængde energi i form af varme, der skal
tilføres pr. masseenhed af et stof for at opvarme det 1 °C. Den varierer lidt med temperaturen.
Særlig vands varmekapacitet er væsentlig, da den giver omregningsfaktoren mellem (kilo)kalorier
og (kilo)joule, (k)cal og (k)J; hvad er den, sådan cirka?

76. Hvad siger tommelfingerreglen om, hvor mange kilokalorier pr. gram (kcal/g), der er i hhv. protein,
kulhydrat, fedt og alkohol?

77. Hvilke er Danmarks Nationalbanks tre toneangivende rentesatser?

78. Kan du konstruere en gyldig dansk sætning, hvor samme ord kommer tre gange i rad?

79. Hvilke karakterer er der, i faldende rækkefølge, på 7-trinsskalaen (12-skalaen), og hvilke karakterer
svarer de til på 13-skalaen?

80. Vores hjerne har fire, måske fem, bølgemønstre, alle givet et græsk bogstav – hvilke?

81. Lægevidenskaben opererer med forkortelser som alle andre; hvad står fx FSH og TSH for?

82. Hvad står DAMP hhv. ADHD for?

83. Hvilke er de vandopløselige vitaminer?

84. Hvilke er de fedtopløselige vitaminer?

85. I brilleglas’ styrke (dioptri), hvad angiver plus hhv. minus?

86. Hvilke tegn er ikke tilladt i filnavne i Windows? Er der yderligere, der ikke accepteres i DOS?

87. Hvor ligger bogstaverne ”æ”, ”ø” og ”å” på en mobiltelefons tastatur (tilgiv venligst… dette
spørgsmål er fra før smartphones – og tablets, for den sags skyld – med virtuelle tastaturer på de
berøringsfølsomme skærme, touchscreens, blev enhver mands – og kvindes – [kæreste] eje)?

88. På computertastaturet sidder tasten ”Alt Gr”. Hvad står dette for?

89. Danmark har telefonlandekoden 45. Hvilke har de øvrige nordiske lande?

90. Hvor gammel blev fru Fernando Møhge (egl. Wilhelmine Edvarda Møghe!) i Matador, sæson 2 –
afsnit 7 (af de i alt 24), Fødselsdagen, dén dag i 1933, hun om aftenen under fejringen hos familien
Varnæs modtager et lykønskningstelegram fra selveste kong Christian 10.?

91. I det danske retursystem for flasker og dåser er der tre grupper, A, B og C. Hvad er panten i de tre
grupper?

92. Er filminstruktøren Lone Scherfig i familie med forfatteren og maleren Hans Scherfig, og i givet fald
hvordan?

93. Hvad står bogstaverne for i HFI- og HPFI-relæ? Hvad er forskellen på dem?

94. Hvis sidste ord var ”Josephine…”?

95. Englænderne har et ordsprog, der svarer til ”skik følge eller land fly”, og som handler om Rom og
romerne. Hvordan lyder det på engelsk, latin og italiensk?

96. Grubleren (eller Tænkeren) fra 1880 er en kendt skulptur – skabt af hvem?

97. Hvordan ser en engel-smiley ud?

98. Hvor mange tidszoner er Jorden inddelt i?

99. Hvad er Københavns tilnavn? Og Danmarks?

Du er altid mere end velkommen til at kommentere både spørgsmål og svar via e-mail.

Til facitlisten
Tilbage til hovedsiden

