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Hvilket skib kan ikke 

sejle? 

Hvad laver en edder-

kop, når den keder sig? 

Hvad er gult og  

lugter af maling? 

Hvad kan falde om vin-

teren uden at slå sig? 

Hvorfor græder sy-

nålen? 

Hvad sker der med en 

gås, når den fryser? 

Hvilken frisure har en 

kage-mand? 

Hvorfor gik anden 

over vejen? 

Den fik noget i øjet 

Den får på nettet 

Slik-hår 

Sne 

Et luft-skib 

Den får gåsehud 

Gul maling 

For at vise, at den 

ikke er en kylling 
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Farverne i det danske flag er 

1) Blå og gul 

2) Hvid og blå 

3) Hvid og rød 

 

Hvad hedder den største by? 

1) København 

2) Århus 

3) Ålborg 

Danmarks dronning hedder 

1) Malene 

2) Marie 

3) Margrethe 

Bornholm er en  

1) Ø 

2) Sø 

3) By 

Det højeste sted i Danmark er 

1) Himmel-høj 

2) Himmel-bjerget 

3) Himmel-top 

Hvor mange bor i Danmark? 

1) Næsten 1000  

2) Næsten 1 million 

3) Næsten 6 millioner 

Bor der ulve i Danmark? 

1) Ja 

2) Nej 

Hvem spiller fodbold for Danmark? 

1) Bo Hansen 

2) Simon Kjær 

3) Lasse Larsen 
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Hvad hedder den 

største by? 

Danmarks dronning 

hedder 

Det højeste sted i 

Danmark er 

Bor der ulve i Dan-

mark 

Farverne i det danske 

flag er 

Bornholm er en 

Hvor mange bor i 

Danmark 

Hvem spiller fodbold 

for Danmark? 

Hvid og rød 

Margrethe 

Næsten 6 millioner 

Ja 

Simon Kjær 

Himmel-bjerget 

Ø 

København 
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Hvilken tomat kan 

man ikke spise? 

Hvilket dyr er det 

stærkeste? 

Hvad hedder tand-

lægens bil? 

Hvorfor vil en blomst 

ikke op i Rundetårn? 

Hvorfor sad appel-

sinen alene i mørket? 

Hvor mange drenge er 

der i Danmark? 

Hvad tager en flyver 

på, når det er koldt? 

Hvad gør Spiderman, 

når han har fået sin 

kaffe? 

Fordi pæren  

var gået ud 

En flyver-dragt 

Den er bange for at 

springe ud 

En snegl. Den kan 

bære sit eget hus 

En automat 

To. Dan og Mark 

Tand-hjulet 

Han æder koppen 
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Hvor mange dage er der på et år? 

1) 80  

2) 252 

3) 365 

Hvis du blander rød og blå får du  

1) lilla 

2) pink 

3) grøn 

Hvis du blander blå og gul får du 

1) lilla 

2) pink 

3) grøn 

Hvilket dyr kan blive ældst? 

1) En hund 

2) En kanin 

3) En skild-padde 

Hvilket dyr har ikke striber? 

1) Panda 

2) Zebra 

3) Tiger 

Hvem skriver bøger? 

1) En bager 

2) En forfatter 

3) En foto-graf 

Hvem bor i Lønne-berg? 

1) Pippi 

2) Karls-son 

3) Emil 

Dejlig er den himmel ….. 

1) rød 

2) gul 

3) blå 
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Hvis du blander blå 

og gul får du.. 

Hvilket dyr kan blive 

ældst? 

Hvor mange dage er 

der på et år? 

Hvem bor i Lønne-

berg? 

Hvis du blander rød 

og blå får du … 

Hvilket dyr har ikke 

striber? 

Hvem skriver bøger? 

Dejlig er den  

himmel.. 

lilla 

En skild-padde 

En forfatter 

Emil 

grøn 

Panda 

365 

blå 
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Hvad kalder man en 

sjov ko? 

Hvem sover med sko 

på? 

Hvorfor er giraffens 

hals så lang? 

Hvorfor spiller katte 

ikke fodbold? 

Hvilken ko kan ikke 

give mælk? 

Hvilken seng sover en 

havfrue i? 

Hvad kaldes egerns 

numse? 

Hvilken høne har seks 

ben og ingen fjer? 

En hest 

En vandseng 

Fordi de misser 

En marie-høne 

En ko-miker 

En gravko 

Fordi den har sure 

tæer 

Nød-udgang 
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QUIZ OM DANMARK - SVAR 

 

Hvad hedder den største by? 

* København 

Danmarks dronning hedder 

* Margrethe 

Det højeste sted i Danmark er 

* Himmel-bjerget 

Bor der ulve i Danmark? 

* Ja 

Farverne i det danske flag er 

* Hvid og rød 

Bornholm er en  

* ø 

Hvor mange bor i Danmark? 

* Næsten 6 millioner 

Hvem spiller fodbold for Danmark? 

* Simon Kjær 

QUIZ OM ALT - SVAR 

 

Hvis du blander blå og gul får du 

* grøn 

Hvilket dyr kan blive ældst? 

* En skild-padde 

Hvor mange dage er der på et år? 

* 365 

Hvem bor i Lønne-berg? 

* Emil 

Hvis du blander rød og blå får du 

* lilla 

Hvilket dyr har ikke striber 

* Panda 

Hvem skriver bøger? 

* En forfatter 

Dejlig er den himmel … 

* blå 


