NM i Speiding 2018

Grønn = korrekt svar

FASIT oppgaver til NM 2018 - TEORIOPPGAVEN
Nr

Spørsmål
1 I hvilket land er Mount Logan det høyeste fjellet?
2 Hva er Surtningssue i Oppland?
3 I hvilket fylke ligger Snåsavatnet?
4 Hva heter tunnelbanen i Paris?
5 Hvilken jernbane er over 9000 km lang, forbinder
Europa og stillehavskysten, og er en av verdens
lengste sammenhengende jernbanestrekninger?
6 Hva er en ergoterapeut ekspert på?

7 Hva heter den største ørkenen i Asia?
8 I hvilket fylke ligger Voss?
9 Hvilken kalender ble innført i Norge i 1700?
10 Hjulet er en av menneskehetens grunnleggende
oppfinnelser. Hvor har man gjort de eldste funn av
hjulet?

11 Hva het stedet der Jesus ble korsfestet?
12 Hvilken dag markerer starten på "Den stille uke"?

A

B
Canada

Brasil

En DNThytte
Nordland

Et vann

Et fjell

Trøndelag

Møre- og Romsdal

Métro de
Paris
Orientekspre
ssen

Espresso de Tunell de Paris
Paris
Den
Den transsibirske
transatlantisk jernbane
e jernbane

USA

Ergrelser og Aktivitet og
sinnemestrin deltakelse
g
Gobiørkenen Victoriaørken
en
Hordaland Sogn- og
fjordane
Den
Den norrøne
germanske
I Hellas
I
Mesopotami
a (nåværende
Irak)

C

Nakke- og
skuldermassasje
Sahara
Møre- og Romsdal
Den gregorianske
I Konstantinopel

Golgata
Lørdag før
palmesønda
g
Vitenskapen
om røyk
Iris
6
7
5
Ja

Getsemane Babylon
Palmesøndag Skjærtorsdag

20 I hvilken sport konkurrerer man i fluevekt?

Skiskyting,
bob og
langrenn
Boksing

21 Hva er den minste lovlige mønsterdybden i
sommersesongen på personbil i Norge?

0,5
millimeter

Kunstløp,
skihopp og
aking
Fallskjermho Bryting
pping
1,6
3 millimeter
millimeter

13 Hva er oseanografi?
14
15
16
17
18

Hva er et annet ord for regnbuehinnen?
Hvor mange armer har en akkar?
Hvor mange planeter er det i vårt solsystem?
Hvor mange blinker er det i skiskyting?
Er det lov å sparke ballen over nettet i volleyball?

19 Hva er nordiske grener i et vinter-OL?
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Vitenskapen
om hav
Pupill
8
8
6
Nei

Vitenskapen om
skyer
Den gule flekken
10
9
10
Ja, men bare i
servemottak
Langrenn, skihopp
og kombinert

NM i Speiding 2018

22 Å kollidere med bil i 50 km/t uten sikkerhetsbelte,
tilsvarer
23 Når har du lov til å øvelseskjøre?

et fritt fall på
10 meter
Når du har
fylt 15 år,
har "L" bak
på bilen og
ekstra speil
Brems på
bakhjul + rød
refleks bak +
hvit eller gul
refleks foran
eller på
pedalene +
skjermer

et hardt slag i
magen
Når du har
fylt 16 år og
har tatt
trafikkalt
grunnkurs
Brems på
forhjul og
bakhjul + rød
refleks bak +
signalklokke
+ skjermer

er nesten ufarlig

27 Hva er korstroll?

52 km
Det kan
redde liv
En sjøstjerne

69 km
Vit alltid hvor
du er
En kråkebolle

86 km
Selv i kjent
terreng
En liten fisk

28 Hva er Nord-Europas største rovfugl?
29 Hvilken farge har Bjørnebærene når de er modne?

Tårnfalk
Sorte

Havørn
Gule

Kongeørn
Lyseblå

30 Fra hvilken dato hvert år kan man fiske hummer i
Norge?
31 Hvilken sopp er en god matsopp?

1. august

1. september 1. oktober

24 Påbudt utstyr på en sykkel er…

25 Hvor langt er Birkebeinerrittet i 2018?
26 Fullfør fjellvettregel nr 7: "Bruk kart og kompass "

Honningsopp Steinsopp

Når du har fylt 16
år og har normalt
syn

Brems på forhjul
og bakhjul + rød
refleks bak + hvit
eller gul refleks på
pedalene +
signalklokke

Flatklokkehatt

32 Snøskred: en generell regel er at skredet kan gå X ganger
2 så langt som
3 høyden på henget.
5
X er her?
33 Hvor langt fra et bebodd hus er det lov å sette opp 100 m
150 m
Ute av syne
telt i utmark?
34 Hvor mange døgn kan man telte på samme sted i
1
2
3
utmark i Norge - uten å spørre grunneier om lov?
35 Er det lov å gå på ski på et jorde om vinteren?

36
I hvilken av disse sammenhengene benyttes ordet
«Viftetak»?
37 Hvorfor bør man avrunde taket i en snøhule?
38 Hva bør du ha av bekledning innerst mot kroppen
vinterstid?
39 Hvilken av disse plantene er ikke giftig?
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Kun mellom
15.
november og
15. april
I
beskrivelsen
av en
badstue
Bedre plass
Ull

Ja

Du må spørre
grunneieren først

Varmere
Bomull

Hindrer drypping
Fleece

Liljekonvall

Engsyre

Hvitveis

Om
Om svømming
kanopadling
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40 Hvor er det lurest å slå leir på vinterstid?
41 Hva måler man med et hygrometer?
42 Hva står GPS for?

43 Hvor mange grader Celsius tilsvarer 0 grader
Fahrenheit?
44 Hvilken fugl er Norges nasjonalfugl?
45 Hvilken familie tilhører elgen?
46 Hvilket land i Europa er minst tett befolket?
47 Hvilket fylke skal Vestfold slå seg sammen med fra
1.1 2020?
48 Hvem er ansvarlig for nettstedet ut.no?

49 Hva betyr det at regjeringen stiller
kabinettsspørsmål?

50 Hvilket parti representerer den amerikanske
presidenten Donald Trump?
51 Radioprogrammet «Dagsnytt Atten» har en kort,
fast emneknagg på Twitter, hvilken?
52 Hvor mange stjerner er det mulig å få i EuroNCAPs
sikkerhetstester (for bil)?
53 Hva heter Tysklands forbundskansler? (pr januar
2018)
54 Statsmakten i Norge er delt inn i tre nivåer: den
lovgivende og bevilgende, den utøvende og den
dømmende. Hvilken av dem tilhører Stortinget?
55

56
57
58

Nede i dalen Nærmest
I dalsiden
toppen
Temperatur Luftfuktighet Lufttrykk
Global
Positioning
System
-17,8 C

Global
Prediction
System
17,8 C

Grafisk Presisjons
System

Dompapp
Storfefamilien
Island
Buskerud

Flaggspett
Hjortefamilie
n
Norge
Telemark

Fossekall
Oksefamilien

Den norske
turistforenin
g
At
regjeringen i
en sak sier
den vil gå av
dersom
stortingsvedt
aket går imot
regjeringen

Færøyene
Buskerud og
Telemark
Norges
Utlendingsdirekto
orienteringsf ratet
orbund
Et kabinett er At de forteller
en forsamling hvor Kabinettet
av
skal stå
fremstående
medlemmer
av en
regjering

Republikaner Demokratene Libarelistene
ne
#Nyheter
#Dax18
#Atten
5

Manuela
Schwesig
den
lovgivende
og
bevilgende
Domstolene i Norge er inndelt i tre nivåer, disse er? arbeidsrett,
lagmannsrett
og
Høyesterett
Fra hvilken alder kan du melde deg inn eller ut av
Fra du er fylt
den norske kirke?
15 år
Kunstig intelligens er et mye brukt ord om dagen,
Architectual
forkortet AI på engelsk. Hva står AI for?
intelligence
Hvilket av følgende land har ikke speidere?
Ukraina
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32 C

6

10

Angela
Merkel
den
utøvende

Helmut Kohl

tingrett,
lagmannsrett
og
Høyesterett
Fra du er fylt
16 år
Artificial
intelligence
Island

tingrett, riksrett
og Høyesterett

den dømmende

Fra du er fylt 18 år
Abnormal
intelligence
Nord-Korea
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59 Det pågår en kampanje i Norge som går ut på å
Rent Hav
rydde kysten for marin forsøpling og gi det ny verdi
gjennom premiering, hva heter denne?
60 Hva heter Samferdselsministeren i Norge? (pr
Bent Høie
januar 2018)
61 Hva heter forsvarsalliansen som Norge er medlem NATO
av, sammen med 28 land i Europa + USA?

Clean the
ocean

Kystlotteriet

Ketil SolvikOlsen
EU

Terje Søviknes
EØS

62 Hva er Riksrevisjonen?

Regjeringens Stortingets
Justisdepartement
kontrollkomi revisjons- og ets revisjonsorgan
té
kontrollorgan

63 Hvor stor del av fastlands-Norge er vernet som
nasjonalpark?
64 Når brukes en proposisjon?

Ca 2%

Ca 5%

Ca 10%

Proposisjon
blir brukt når
regjeringa
foreslår at
Stortinget
skal gjøre
vedtak

Proposisjon
blir brukt når
regjeringa
presenterer
saker for
Stortinget
utan forslag
til vedtak

Proposisjon blir
brukt når
regjeringa skal
utrede saker for
Stortinget

65 Hva er riktig om stemmerett i Norge?

Norske
statsborgere
som har fylt
16 år innen
utgangen av
valgåret, kan
stemme ved
stortingsvalg

Norske
statsborgere
som har fylt
18 år innen
valgdagen
kan stemme
ved
stortingsvalg

Norske
statsborgere som
har fylt 18 år
innen utgangen av
valgåret, kan
stemme ved
stortingsvalg

66 Hvilken dato hadde kona til Baden Powell bursdag? 22. januar

22. februar

23. april

67 Hva heter organisasjonen som ble stiftet for voksne Engang som ønsker å fortsette, ta opp igjen, støtte
alltid
speidersaken, eller starte på speidervegen?

St. Georgs
gildene

Scouting in
generations

68 Hva heter Baden Powells bok og som regnes som
speiderbevegelsens grunnleggende håndbok?

Scouting for Scouting - a The new lifestile!
Boys
way of living

69 Hvor er Baden-Powell gravlagt?
70 Når ble Norges speiderguttforbund og Norges
speiderpikeforbund slått sammen?
71 Hvordan unngår du best gnagsår på hælen når du
går på tur?

England
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Kenya
1968

Nye
sko/støvler

Belgia
1974

Tørre sokker Sleggefett på
hælen

1978
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72 Hvilken bergart ble i 2008 kåret til Norges
Kvarts
nasjonalbergart?
73 Hvor lang er en nautisk mil?
1652 meter
74 Hvem av disse er nødvendig for å kunne utføre
Klorofyll
fotosyntese?
75 Hvor høyt over havet er det mulig å støte på en huggorm?
Ca 2700
m.o.h.

Larvikitt

Granitt

1752 meter
Oksygen

1852 meter
Nitrogen

Ca 1000
m.o.h.

Max 500 m.o.h,
for huggorm lever
kun i granskog

76 Hva slags fisk er en pir?
77 Hvilket uttrykk bruker vi på vindstyrken hvis den har
en hastighet på 15 m/s (meter pr sekund)
78 Hvilken farge er det på babord lanterne på en
fritidsbåt?
79 Hvilken av disse dagene er ikke offisiell flaggdag i
Norge
80 Hvordan tidfestes påsken?

Sei
Liten kuling

Torsk
Sterk kuling

Makrell
Stiv kuling

Rød

Grønn

Hvit

1. pinsedag

2. juli

29. juli

Første
Første
Første søndag
søndag etter søndag etter etter første
faste
vårjevndøgn fullmåne etter
vårjevndøgn
Yellow
Yoga
Yankee

81 Hvordan uttales Y i det fonetiske alfabet
(bokstaveringsalfabetet) - den internasjonale
versjonen?
82 St. Georgsdagen feires på hvilken dato?
17. februar
83 Når skal flagget fires i desember-måned i Finnmark? Kl 12

23. april
Kl 15

84 Hvilken knute er best å bruke når du skal skjøte to tauBåtsmannsk
av forskjellig Dobbelt
tykkelse?
nop
halvstikk
85 Hva er den viktigste egenskapen til et pålestikk?
Den beste
Den er mulig
knuten til å å få opp
skjøte to like igjen, uansett
tau
hvor stor
belastning
tauet har
vært utsatt
for

8. mai
Kl 18
Flaggstikk
Den er veldig
nyttig når du skal
surre sammen to
påler

86 På offisielle flaggdager - hvor er det da påbudt at det Ved
skal det
statlige
flagges?
På alle
På alle bygninger
virksomheter flaggstenger i og eiendommer
Norge
som har
flaggstang
87 Hvilken av disse stjernene finner du i stjernebildet Polarstjerne Sirius
Regulus
"Lille Bjørn"?
n
88 Er Rødskrubb giftig?
Ja
Nei
Bare når den er rå
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89 Med begrepet "Ferskvannsfisk" menes?

90 Hvilken tresort kom først til Norge?
91 Hva er en av fordelene med bålpanne?

92 Hva er viktig å gjøre før du går på tur?

93 Tunge gjenstander - hvor pakker man de i
ryggsekken?
94 Hva brukes en nøttepirker til?

95 Galdhøpiggen er Norges høyeste fjell - i hvilken
nasjonalpark ligger det i?
96 Hvis du skal tenne bål i høyfjellet, bør du finne … å
fyre med

Fisk som
gyter i
ferskvann

Fisk som dør i Fisk som gyter i
saltvann
saltvann, men
som er mest i
ferskvann
Bjørk
Ask
Eik
Den lukter Den blir ikke Det er trygt,
godt
varm
bakken kan ikke ta
fyr
Å si fra hvor Å fylle sekken Å ha med rent
jeg skal og
med godteri undertøy
hvor lenge
jeg skal være
borte
Innerst mot Utenpå
Øverst i sekken
kroppen
sekken
Å klø seg
Å høste
Å fjerne
med når
nøtter som sikringsmidler ved
man sitter på henger høyt fjellklatring
post
Jotunheimen Rondane
Dovre
Rogn

97 Hvilken av disse tresortene gir mest varme? (høyest Gran
brennverdi)
98 Når ble Norges KFUK-speidere og Norges KFUM2003
speidere slått sammen?»
99 Er det greit å tenne bål direkte på bart fjell (i
Ja, så lenge
Norge)?
det ikke
medfører
noen
brannfare
100 Hva menes med effektiv temperatur ?
Hvor effektiv
temperature
n er på dyreog planteliv
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Kreklinglyng Blåbærlyng
eller røssling
Ask

Osp
2004

Nei

2005
Ja, men bare i
strandsonen

Temperatur Kombinert effekt
under
av temperatur og
frysepunktet vind

