
FRÅGOR OCH FACIT UTTAGNINGEN VI I FEMMAN 2016 

 

1:  Vad heter Harry Potters tjejkompis?  

2:  I vilken enhet mäts elektrisk spänning?  

3:  Vilken giftsvamp finns i (bland annat) vit, röd och lömsk variant?  

4:  Hur många är mjölktänderna, de första tänderna som barn får?  

5:  Vilket skandinaviskt land är inte medlem i EU?  

6:  Vad heter den äldsta tidsperioden i vår förhistoria?  

7:  Vilket av orden bicykleta, pist och forward hör inte hemma inom fotboll?  

8:  Vad är det förkortade namnet på föreningen Barnens rätt i samhället?  

9:  Hur många vokaler finns det i ordet "kleptoman"?  

10:  Vad är kvoten om täljaren är 12 och nämnaren är 3?  

11:  Vad betyder det engelska ordet level som ofta används i dataspel?  

12:  Hur många ringar finns på den olympiska flaggan?  

13:  Vad heter appen, med ett S som symbol, där du kan göra telefonsamtal med 

bild?  

14:  Vad kallas en kollapsad stjärna med så stark gravitation att inte ens ljuset kan 

ta sig ut?  

15:  Vad heter skjutvapnet från medeltiden som består av en pilbåge med skaft och 

skjuter korta pilar?  

16:  Vad kallas grillade små köttbitar som ofta serveras med sallad i pitabröd?  

17:  Vilket hjortdjur hålls som boskap av samer och är det enda där både honan och 

hanen får horn?  

18:  Vilket ordningsnummer har kung Carl Gustaf?  

19:  Vad kallas den del av hästens fötter som man sätter hästskor på?  

20:  Vilket ord betyder beundrare på engelska:  

21:  Vilken världsreligion förknippas med heliga kor och guden Ganesha?  

22:  Vad står bokstaven H för i begreppet HBTQ?   

23:  Vilken månad är det som får en extra dag vart fjärde år?  

24:  Vad heter perioden i Sveriges historia som började år 1611 när Gustav II Adolf 

blev kung?  

  



1. Hermione  2. Volt  3. Flugsvamp  4. 20 stycken 5. Norge 6. Stenåldern  7. Pist 8. 

BRIS  9. 3 stycken  10. 4 11. Nivå   12. 5 stycken  13. Skype 14. Svart hål 15. 

Armborst  16. Kebab  17. Ren  18. XVI  19. Hov  20. Fan 21. Hinduism  22. 

Homosexuell   23. Februari   24. Stormaktstiden  

 

 

 


