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Teori oppgaven - Fasit
Friluftsliv

1

x

2

1

Hva er hovedtanken med Allemansretten? Alle skal kunne Alle skal kunne Alle har rett til fri
gå der de vil og slå leir der de vil ferdsel i utmark
når de vil

2

Kan grunneier nekte ferdsel med
hestekjøretøy på vei?

3

Nei

Ja

Ja, dersom den
er skodd med
brodder

Per skal fiske stor ørret på fjellet. Kan han Ja
fiske med levende agn?

Nei

Ja, men kun med
mark

4

Hvilken av disse graderinger av frost gir
mest frostskader?

Høy

Overfladisk

Dyp

5

Hvilken skala benyttes for beregning av
vindstyrke?

Becquerels
skala

Beauforts skala

Fahrenheits
skala

6

Hvor mange meter i sekundet er
vindstyrken i liten storm?

20,8-24,2 M/s

17,2-20,7 M/s

28,5-32,6 M/s

7

Hva er ekvidistanse på et kart ?

Lengden på
strekene

Den loddrette
Høyde
høydeforskjellen forskjellen i
mellom
terrenget
høydekurvene

8

Hva er normalt ekvidistansen på et
turkart?

30 m

25 m

20 m

9

Hva kaller man høyre side på en båt?

Akter

Babord

Styrbord

10 Hvilket av disse treslag har høyest
brennverdi?

Bøk

Bjørk

Rogn

11 Hvilken type øks benyttes ved lafting?

Hellebard

Bile

Tverrøks

12 Én fisk i Norge har giftige pigger. Hvilken ? Fjesing

Lysing

Berggylte

13 Fjellvettreglene ble oppdatert i 2016.
Hvilken fjellvettregel? «Bruk kart og
kompass, vit…»

1.

3.

7.

14 Ferdsel til sjøs reguleres av:

Sjøveisreglene Regelverk for
fritidsbåt

Sjøvettreglene

15 Hva er en geithams

Blomst

Fisk

Insekt

16 Hvilke av disse metodene er IKKE egnet til Rettningen på
å finne himmelretningen?
dalføre

Årringer

Fargen på
Geitrams

17 Hvilket av disse har størst innhold av
vitamin C?

Mandarin

Multe

Appelsin

18 Hvor lenge går hjorten drektig?

Ca.6 mnd.

Ca.10 mnd

Ca.8 mnd

19 Hvor stor var bestanden av brunbjørn i
Norge i 2015?

92

128

362

20 Hvorfor har landbruksministeren vedtatt å
slakte ned nesten 2200 villrein i
Nordfjella?

Den alvorlige
og smittsomme
sykdommen
skrapesyke er
påvist på
enkelte rein i
området.

Det er for mye
rein i området,
og det er derfor
ikke plass til
sauen som skal
på beite.

Den alvorlige og
smittsomme
sykdommen
skrantesyke er
påvist på enkelte
rein i området.
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Samfunnsengasjement
21 Sivilforsvarets sirene varsler «Faren
over» Hvordan?

1
Tre lange-tre
korte- tre lange
støt

x

2

Ett støt i et halvt Et kort og ett
minutt
langt støt

22 Hvor mange valgdistrikt er Norge delt inn 16
i?

18

19

23 Allmenn stemmerett ble innført i Norge i: 1814

1884

1913

24 Endring fra 18 til 16-års aldersgrense for Prøvd som
stemmerett ved kommunevalg ble i
forsøksordning i
2011…
20 kommuner

Tillatt for alle
kommuner som
ønsket det

Obligatorisk for
alle norske
kommuner

25 Hvilken av disse matvarekjedene har
størst omsetning?

COOP

Norgesgruppen

Rema 1000

26 FN dagen er årlig …

24. oktober

23. april

24. september

27 Hvor mange dommere er det i lagmannsretten?

1

3

5

28 I hvilken frivillig organisasjon kan man bli Norske Kvinners Norges Røde
besøksvenn?
Sanitets forening Kors

Frelsesarmeen

29 I Fairtrade-systemet er det et krav at:

Produsenten får Produsentlandet Råvarene skal
betalt
ligger i et U-land være fullt
sporbare
gjennom hele
verdikjeden

30 Hvor mye får du i pant for en 1L
tomflaske?

Kr.1

Kr.2

Kr.2,50

31 Hvilket dyr er det i det norske
Riksvåpenet?

En elg

En tiger

En løve

32 Hvilken frivillig organisasjon står bak
julegryten?

Norges Røde
Kors

Lions

Frelsesarmeen

33 Tidligere var søndag første dag i uken, i
Norge. Når ble dette endret?

1.januar 1961

1.januar 1971

1.januar 1981

34 Mattilsynet skal på vegne av Staten se til Mat i Norge er
at:
trygg å spise

Matproduksjon
er etisk
forsvarlig

Begge deler
(trygg og etisk)

35 Hvilken organisasjon tar vare på
verdensarven?

UNHR

WHO

UNESCO

36 En hybridbil er en bil som:

Må lades

Har to drivkilder Har stort batteri

37 Vinteren 2014-2015 ble det brukt
238.992 tonn veisalt i Norge. Hvilke
miljømessig risiko er det ved bruk av så
mye salt?

Verdens
saltreserver vil
tømmes

Forurensning av Den
elver og
svartelistede
vassdrag
lupinen får
bedre
vekstvilkår

38 Hvem er generalsekretær i FN?

Jens Stoltenberg Kofi Annan

Antònio
Guterres

39 Hvilken dato avholdes stortingsvalget
2017?

10.september

11.september

12.september

40 Hvem ble nylig valgt til ny president i
Frankriket?

Marine Le Pen

Francois
Hollande

Emmanuel
Macron
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Øvrig speiderkunnskap
41 Hvilken faktor angir R-verdien på et
liggeunderlag?

1
Motstanden i
underlaget
(Vekt)

x

2

Isolasjonsevnen
for underlaget

Radon tettheten
i underlaget

42 Tykkelsen på taket i en snøhule bør være 20 cm
minst?

40 cm

50 cm

43 Firling blir benyttet som patruljebåt i
sjøspeiding. Hvor lang er den?

18 fot

21 fot

24 fot

44 For tunge bører – hvilken sekk er best?

Anatomisk
sekk

Rammesekk/
Pakkrammesekk

Stolsekk

45 Hvilke av disse kan du bruke til å
behandle brannskade med?

Turnike

Snø

Håndsprit

46 Norge har en Rød-liste for truede arter.
74
Hvor mange arter er kritisk truet i Norge?

178

241

47 Mottoet for World Thinking Day 2017 i
WAGGGS er:

Grow

Plant a tree

Guides in
society

48 Da Mowgli var liten ble han funnet og
oppdratt av:

Baloo

Bagheera

Shere Khan

49 NSF sin Speideraksjon i 2015 var for å
hjelpe:

Barna i Afrika Flyktningebarn fra Flyktningebarn
Syria
fra Afganistan

50 KFUK/KFUM sine speidere i gult skjerf
kalles

Ulvunger

Oppdagere

Beverunger

51 Hva menes med ”God tørn”

En vellykket
180 graders
sving

En god gjerning

Et godt stykke
arbeid

52 Jamboreen i 2019 skal holdes i

Japan

Canada

USA

53 Hvorfor hilser speidere på hverandre med For å skille
venstre hånd? ( Skikken lærte B-P under speiderhilsen
sin tid i Afrika)
fra vanlig
hilsen

Å bruke venstre
Fordi Badenhånd er et tegn på Powell var
vennskap.
kjeivhendt

54 Hvilke er IKKE navnet på en båltype?

Fjesing

Pagode

Nying

55 For å rense termosen kan du bruke:

Salt

Bakepulver

Tannkrem

56 Hva er de tre faktorene som alltid må
være til sted for at en flamme skal kunne
brenne?

Ved, avis og
fyrstikk

Ved, varme og
friksjon

Oksygen,
brennbart
materiale og
varme

57

Figuren viser
utførelse av
en
åttetalsknop

Figuren viser
utførelse av en
langspleis

Figuren viser
utførelse av en
dobbel
fiskeknute
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58 Hvilket stjernebilde?

Karlsvogna

Løven

Store Bjørn

59 Hvilken av disse er en korrekt formulert
paragraf i begge de nye Speiderlovene?
«En speider…»

«…er åpen for «…ren i tanker,
gud og hans ord og gjerning.»
ord.»

«…er en god
venn.»

60 Hva er neste ord? «En speider arbeider
for …»

..forståelse

..naturen

..fred

61 Cøliaki er en kronisk sykdom i
tynntarmen. Da tåler man ikke:

Laktose

Gluten

Umettet fett

62 Hva er tommelfinger regelen for når du
må være varsom i forhold til snøskred?

Hvis terrenget Hvis terrenget er
er brattere en brattere en 40
30 grader
grader

Hvis terrenget er
brattere en 45
grader

63 Hvem av disse brukes for å avslutte en
surring:

En stoppknute Tømmerstikk

Dobbel halvstikk

64 Robin Hood og hans venner holdt til i?

Epping
skogen

Inglewood
skogen

Sherwood
skogen

65 Hvor mange satellitter må minimum være
aktive for at GPS systemet skal fungere
korrekt?

14

66 På hvilket tidspunkt skal flagget heises og Kl.09:00 og
hales i perioden november-februar om
kl.15:00
man bor i Nordland fylke?
67 Hva er regnet som et vanlig forhold
mellom dagligflaggets lengde og
flaggstangens høyde?

18

Kl.10:00 og
kl.15:00
1/4

24

Kl.09:00 og ved
solnedgang
1/3

1/2

68 Caesar var kjent for en kode. Hva er et
annet ord for denne?

Gitterkode

Forskyvningskode Figurkode

69 Hva er bokstaven J i det fonetiske
alfabetet?

Jorunn

Julie

Juliet

70 Hvor skal verdensjamboreen 2019
avholdes?

USA

Polen

Japan

Antall riktige: _____
Speiderhistorie

1

x

2

71

Tenkedagen er den internasjonale dagen for vennskap.
Hvilket år ble den etablert?

1918

1922

1926

72

I hvilket år ble Norsk Speider-Pike Forbund (NSPF) stiftet?

1920

1941

1921

73

I hvilket år besøkte Robert Baden – Powell Norge for første gang?

1911

1912

1927

74

Norge har arrangert World Rover Moot en gang (Sjåk). Hvilket år?

1935

1949

1961

75

Speiderpikenes felles organisasjon arrangerte verdens konferanse for 1949
WAGGGS Dombås. Hvilke år?

1952

1956

Antall riktige: _____
Diverse
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76

Hvor lang er en fot?

77

Hvem sa: «Om man tenker for mye, kan Winston Churchill Solan
man i blant skape problemer som ikke
Gundersen
var der i begynnelsen..»

Ole Brum

78

Hvilken stor gresk filosof forsvarte
spesielt retten til å stille spørsmål?

Sokrates

Archimedes

Platon

79

Hvilken farge får vi når i blander blå og
gul?

Grønn

Lilla

Orange

80

Hvor stor er sannsynligheten for å få
seks to ganger etter hverandre når du
triller en terning?

2/6

2/36

1/36

81

Dersom en rev klarer å fange syv
kaniner på syv dager, hvor lang tid vil ti
rever bruke for å fange tyve kaniner?

10 dager

2 dager

5 dager

Skreddersøm

Baking

82

15,24 cm

Hva Skinnarbeid
bruk
es
dett
e til?

30,48 cm

31,39 cm

83

Anders tok en test på 20 spørsmål. Han Han hadde
fikk 10 poeng for hvert riktig svar og ble 5 gale svar
trukket 5 poeng for hvert galt svar. Da
han var ferdig med alle 20 spørsmålene
hadde han oppnådd en poengsum på
125 poeng. Hvor mange gale svar
hadde han?

Han hadde
10 gale svar

Han hadde
7 gale svar

84

Hvilken sykdom er den hyppigste
dødsårsaken i den vestlige verden i
dag?

Kreft

Hjerneslag

Influensa

85

0,5 l Coca Cola inneholder 53 gram
sukker. Hvor mye sukker er det i 0,5 l
Grønn iste fra Tine?

44 gram

27,3 gram

15,7 gram

86

Hvor i Bibelen finner man
Misjonsbefalingen?

Johannes 3:16

Matteus 28

4.Mosebok

87

Det står skrevet i Mat 7,3:«Hvorfor ser
du flisen i din brors øye, men…»

«...ikke din egen
skog, for bare
trær.»

«…bjelken i ditt «…stolpen i ditt
eget øye legger eget øye ser du
du ikke merke ikke.»
til.»

88

Hvilket år ble profeten Mohammed født? Ca. år 610 e.kr

Ca. år 680 f.kr

Ca. år 570 e.kr.

89

Hvor mange år med høyere utdanning
beregnes en mastergrad å ta?

2-3 år

3-4 år

4-5 år

90

Hvilke konge i Det gamle testamentet
ble regnet som spesielt klok?

Saul

Salomo

David

91

Hvor lang er en engelsk mil?

1000 meter

1609 meter

1852 meter

Antall riktige: _____
92

Hvor mange HK er det i èn kW?

0,96

1,26

1,36

93

Hvilken type brannslukker er mest

Skumslukker

ABC slukker

Brannslange
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vanlig å ha i hjemmet?
94

Hvilken av disse byene har størst antall Mexico City
innbyggere?

New Dehli

Tokyo

95

Hvor mange % innblanding av
biokomponenter kreves i vanlig diesel
solgt i Norge?

3%

5%

7%

96

Nobels litteraturpris for 2016 ble tildelt

Eka Kurniawan

Bob Dylan

Jens
Stoltenberg

97

Hvilken viktig avtale trådte i kraft i
november 2016?

Flyktning-avtalen Parisavtalen
mellom EU og
Tyrkia

98

Hvis du låner 50.000 kr til en årlig rente 54000
på 8 % og lar lånet stå i 3 år uten å
betale noe, hvor mye skylder du da?

62000

62986

99

Hvilket grunnstoffsymbol benyttes på
sølv?

Au

Ag

Pb

Hurtigruta

Bergensbanen

Reinflytting

100 Hva valgte NRK å følge som vårens
minutt for minutt satsing (sakte-TV)?

Våpenhvilen i
Syria
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