
Fråga 

Geografi  
Cypern är den tredje största ön i 
Medelhavet, efter Sicilien och 
Sardinien. 

Kulturellt och historiskt anses den 
tillhöra en världsdel. Vilken annan 
världsdel tillhör den geografiskt? 

1.   Asien 

X.   Afrika  

2.   Europa   
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Fråga 

FN 
Inom FN finns en barnfond, 
grundad 1946, som strävar efter att 
förbättra barns liv både långsiktigt 
och vid plötsliga händelser.  

Vad heter denna fond?  

1.  WHO 

X.  UNICEF  

2. UNESCO 
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Fråga 3 

Teknik 
Vad kallas ett tekniskt system på 
motorfordon som förhindrar att 
hjulen låser sig när man bromsar?  

Syftet och fördelarna med detta 
är dels att styrförmågan 
bibehålles vid hårda 
inbromsningar samt att 
bromssträckan förkortas på de 
flesta underlag. 

          1.   ABS 

          X.   DKW 

          2.   IBM 



Fråga 4 

Mat 
En smördegsinbakad biff, täckt 
med paté och bland annat 
finhackad svamp, är uppkallad 
efter den krigsherre som ledde de 
allierade styrkorna mot Napoleon 
vid Waterloo. 

Rätten kallas därför Biff .................? 

1.   Tolman 

X.   Wellington 

2.   Cumberland 



Fråga 5 

Djur 
Världens snabbaste djur alla 
kategorier  kan komma upp i 
hastigheter runt 300 km/h när det 
jagar sitt byte.  

Vilket är djuret? 

1.   Gepard 

X.   Pilgrimsfalk 

2.   Fladdermus 



Fråga 6 

Film 
Steven Spielberg är en amerikansk 
filmregissör, producent och 
manusförfattare. Han är genom 
tiderna den regissör vars filmer 
genererat högst intäkter. 

Vilken av följande filmer har han INTE 
regisserat? 

1.   Schindlers List 

X.   Jurassic Park 

2.   Titanic 



Fråga 7 

Matematik 
Två böcker kostar 300 kr tillsammans. 
Den ena kostar fem gånger så 
mycket som den andra. 

Hur mycket kostar den dyraste? 

1.    50 kr 

X.   150 kr 

2.   250 kr 



Fråga 8 

Rymden 
Den 3 november 1957 medföljde 
hunden Lajka rymdfarkosten Sputnik 2 
i en omloppsbana runt jorden.  

Vilket öde gick Lajka till mötes? 

1.  Avled under färden av stress och 

överhettning 

X.  Dog en naturlig död 1963 och erhöll 

statsbegravning 

2.  Blev påkörd av en bil i Moskva 1967 



Fråga 9 

Sportgrodor 
Vad var det Christer Abrahamsson sa?  

”Jag hälsar press, radio, TV och 
framför allt .... välkomna.” 

1.  Båda lagen 

X.  Massmedia 

2.  TV-tittarna 



Fråga 10 

Musik 
Suicide is Painless, låt skriven av 
Johnny Mandel och Mike Altman, 
lanserades första gången 1970.  

Musiken, utan text,  var titellåt till en 
långfilm som sedan blev en TV-serie, 
vilken? 

1.   Våra Värsta År 

X.   M A S H 

2.   Twin Peaks 



Fråga 11 

Ord 
Vilket ord är gemensamt för:  

a) 
en italiensk tillverkare av modelltåg  

b) 
en tätort i Malung-Sälens kommun 

c) 
huvudstaden i Peru  

1.   Tora 

X.   Pecklin 

2.   Lima 



Fråga 12 

Sport 

Friluftsfrämjandet är en rikstäckande 
ideell organisation som arrangerar 
ledarledda friluftsaktivieter inom en 
rad områden för sina medlemmar.  

Friluftsfrämjandet bildades 1892 av 
en grupp militärer, det enda syftet 
då var att främja en viss sport, vilken? 

1.   Skidlöpning 

X.   Orientering 

2.   Kanot 



Facit 

Fråga 1 – Geografi 
 Cypern är den tredje största ön i Medelhavet, efter Sicilien och Sardinien. Kulturellt och 

historiskt anses den tillhöra en världsdel, vilken annan världsdel tillhör den 

geografiskt? 

 Rätt svar - 1 -  Asien 

Fråga 2 – FN 
 Inom FN finns en barnfond, grundad 1946, som strävar efter att förbättra barns liv både 

långsiktigt och vid plötsliga händelser.�

Vad heter denna fond? 

 Rätt svar - X -  UNICEF 

Fråga 3 – Teknik 

 Vad kallas ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar att hjulen låser sig när man 

bromsar? �

Syftet och fördelarna med detta är dels att styrförmågan bibehålles vid 

hårda inbromsningar samt att bromssträckan förkortas på de flesta 

underlag. 

 Rätt svar - 1 - ABS 

Fråga 4 – Mat 
 En smördegsinbakad biff, täckt med paté och bland annat finhackad svamp, är uppkallad 

efter den krigsherre som ledde de allierade styrkorna mot Napoleon vid Waterloo.�

Rätten kallas därför Biff .................? 

 Rätt svar - X -  Wellington 



Facit 

Fråga 5 – Djur 

 Världens snabbaste djur alla kategorier  kan komma upp i hastigheter runt 300 km/h när det jagar sitt 

byte. �

Vilket är djuret? 

 Rätt svar - X - Pilgrimsfalk 

Fråga 6 – Film 
 Steven Spielberg är en amerikansk filmregissör, producent och manusförfattare. Han är genom tiderna 

den regissör vars filmer genererat högst intäkter.�

Vilken av följande filmer har han INTE regisserat? 

 Rätt svar - 2 - Titanic 

Fråga 7 – Matematik 
 Två böcker kostar 300 kr tillsammans. Den ena kostar fem gånger så mycket som den andra. �

Hur mycket kostar den dyraste? 

 Rätt svar - 2 -  250 kr 

Fråga 8 – Rymden 
 Den 3 november 1957 medföljde hunden Lajka rymdfarkosten Sputnik 2 i en omloppsbana runt 

jorden. �

Vilket öde gick Lajka till mötes? 

 Rätt svar - 1 -  Avled under rymdfärden av stress och överhettning 



Facit 
Fråga 9 – Sportgrodor 

 Vad var det Christer Abrahamsson sa? �

”Jag hälsar press, radio, TV och framför allt .... Välkomna.” 

 Rätt svar - X -  Massmedia 

Fråga 10 – Musik 
  Suicide is Painless, låt skriven av Johnny Mandel och Mike Altman, lanserades första gången 1970. 

Musiken, utan text,  var titellåt till en långfilm som sedan blev en TV-serie, vilken? 

 Rätt svar - X -  M A S H 

Fråga 11 – Ord 
 Vilket ord är gemensamt för: 

 a/en italiensk tillverkare av modelltåg 

        b/ en tätort i Malung-Sälens kommun 

        c/ huvudstaden i Peru  

 Rätt svar - 2 -  Lima 

Fråga 12 – Sport  
          Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell organisation som arrangerar ledarledda friluftsaktivieter 

inom en rad områden för sina medlemmar. �

Friluftsfrämjandet bildades 1892 av en grupp militärer, det enda syftet då var att 

främja en viss sport, vilken? 

 Rätt svar - 1 -  Skidlöpning 
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Facit 
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Webbkameror.se är en unik webbsajt där besökare bland annat 
kan se vädret precis just nu från norr till söder i Sverige, följa 
de sibiriska tigrarna live i Kolmården, se hur olika byggen 
framskrider och på vintern se om det är någon snö i 
skidbackarna, mm.  

Webbkameror.se är Sveriges största webbsajt för webbkameror 
och hos oss visas fler än 500 webbkameror och många av dessa 
är live (maj 2009). 

Hos oss kan du se webbkameror i följande 
webbkamerakategorier: 
city-/väderkameror, trafikkameror, skidkameror, golfkameror, 
djurkameror och byggkameror. 

Webbkameror.se 
Nygård 6, 594 93 Gamleby 

Telefon 0493-121 50 
www.webbkameror.se 

feedback@webbkameror.se 

Varsågod, 
 detta är en frågesport från oss  

på webbkameror.se.  

Lycka till med frågorna! 


