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Ágrip
Lokaverkefnið byggir á námsspili sem hefur hlotið nafnið Heimsálfurnar og er
hugsað sem námsgagn í landafræði og sögu. Markhópurinn er nemendur á efsta
stigi grunnskóla og er spilið unnið með markmið aðalnámskrár grunnskóla til
hliðsjónar. Spilið getur þó nýst nemendum á öðrum stigum grunnskóla sem og
almenningi. Byggt er á námsefni sem nemendur á unglingastigi eru að fást við en
einnig áhugaverðum upplýsingum af Netinu. Námsspilið er borðspil með
fjölbreyttum spurningum, orðskýringaspjöldum og örlagaspjöldum. Nemendur þurfa
að ferðast til allra heimsálfanna og safna „stjörnum“ en sá sem er fyrstur að ná
tilgreindum stjörnufjölda í öllum heimsálfunum vinnur spilið. Eftir að hafa prófað
spilið með fjórum ungmennum á unglingastigi í grunnskóla var því breytt sem betur
mátti fara og útkoman var spilið eins og það lítur út í dag.
Hægt er að nýta námsspil með ýmsum hætti. Þau eru meðal annars notuð til að
kveikja áhuga nemenda, til upprifjunar og til að þjálfa ákveðin efnisatriði. Helsta
markmið spilsins er að efla landafræði- og sögukunnáttu nemenda. Einnig á það að
kenna nemendum að vinna saman í hóp og hafa gaman af því að læra. Námsspil er
góð leið til að brjóta upp hefðbundna kennslu og til að fá nemendur til að skemmta
sér meðan nám fer fram.
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Inngangur
Nú á dögum eru sífellt að koma upp nýjungar í kennslu, bæði hvað varðar skóla án
aðgreiningar og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Til að koma til móts við nýja tíma hafa
kennarar þurft að leita nýrra leiða í kennslu. Hver bekkur hefur að geyma
fjölbreyttan hóp nemenda og því er mikilvægt fyrir kennara að nota sem
fjölbreyttastar kennsluaðferðir til að höfða til allra nemenda. Ýmsar nýjar leiðir hafa
verið farnar í kennslu á undanförnum árum. Má nefna sem dæmi upplýsingatækni,
leiklist í kennslu, leiki í kennslu og útikennslu.
Námsspil í kennslu er ein af góðum leiðum til að hafa fjölbreyttni að leiðarljós í
kennslustund. Leikir eru börnum eðlileg þroskaleið og því er mikilvægt að nota leiki í
námi, enda hafa nemendur gaman að þeim, auk þess að læra af þeim. Námsspil í
kennslu má nota sem kveikju, námsefni og upprifjun. Kostirnir við námsspil eru
meðal annars þeir að nemendum finnst flestum gaman að spila, þeir læra að vinna í
hópum og þeir eiga það oft til að gleyma sér í hita leiksins og átta sig ekki á því að
mikið nám er að fara fram á meðan þeir spila. Ókostirnir geta verið þeir að það
getur verið tímafrekt að spila og spil bjóða oft upp á samkeppni sem getur endað í
ríg á milli nemenda.
En af hverju völdum við að gera námsspilið Heimsálfurnar sem lokaverkefni?
Hugmyndin kviknaði þegar við vorum í vettvangsnámi í Víkurskóla í Grafavogi. Okkur
fannst þörf á ítarlegra og skemmtilegra námsefni tengt landafræði og sögu fyrir
unglingastig. Þegar við vorum á vettvangi útbjuggum við Alias sem er vinsælt
orðskýringaspil en við aðlöguðum það að námefninu sem var kennt á þeim tíma sem
var fyrri heimsstyrjöldin. Við sáum strax að nemendur lærðu heilmikið af því að
útskýra fyrir hver öðrum og þannig varð til hugmyndin um að gera námsspil sem
lokaverkefni. Við höfum báðar mikinn áhuga á landafræði og sögu þjóða heimsins
og því lá best við að búa til spil sem tengist því viðfangsefni. Okkur langaði til að búa
til efni í landafræði og sögu sem gæti á einhvern hátt auðveldað nemendum að læra
efnið því landafræði og saga heimsins getur oft vafist fyrir nemendum.
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Helstu markmið okkar með spilinu eru:
Að spilið verði notað í grunnskólum landsins til að efla landafræði- og
sögukunnáttu nemenda.
Að nemendur hafi gaman af því að læra landafræði og sögu.
Að nemendur læri að vinna í hópum.
Að nota spilið til að brjóta upp á hefðbundna kennslu.
Að nota námspil sem kennsluaðferð.
Í þessari greinargerð verður fjallað um það hvers vegna leikir sem kennsluaðferð
geta hentað vel í kennslustundum, hvernig leikir hafa þróast í gegnum tíðina og
hvernig námsspilið Heimsálfurnar varð til. Fyrst er stutt lýsing á verkefninu,
rökstuðningur fyrir vali verkefnisins og helstu markmið þess. Þar næst er farið yfir
rannsóknir og kenningar sem styðja það hversu mikilvægur leikur getur verið fyrir
börn og ungmenni. Því næst tengja höfundar aðalnámskrá grunnskóla við efnið og
skoða hvað ný námskrá frá árinu 2011 hefur upp á að bjóða hvað varðar fjölbreyttar
kennsluaðferðir og leiki í kennslu. Að lokum er spilið Heimsálfurnar kynnt og sagt frá
því hvernig upplýsingaöflun fór fram og hvernig spilið er spilað.
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1

Stutt lýsing á verkefninu

Námsspilið Heimsálfurnar er hugsað sem leið til þess að vekja áhuga nemenda á
sögu og landafræði. Farin er öðruvísi leið til að kynna efnið fyrir nemendum en
markmiðið með spilinu er að um leið og nemendur rifja upp námsefnið er nám að
fara fram og nemendur skemmta sér.
Spilið snýst um að flakka á milli heimsálfa, sem og til Íslands. Nemendur stoppa í
hverri heimsálfu þar sem þeir þurfa að svara tilgreindum fjölda spurninga og vinna
sér inn „stjörnur“ til að komast yfir í næstu heimsálfu. Nemendur þurfa að kasta
teningi þar sem upp getur komið að þeir þurfi að svara spurningum sem tengjast
þeirri álfu sem þeir eru staddir í eða fá orð tengt heimsálfunni sem þeir þurfa að
útskýra fyrir liðsfélögum sínum án þess að segja orðið. Á einni hlið teningsins geta
nemendur fengið örlagaspjald þar sem bæði jákvæðir og neikvæðir hlutir geta hent
þeirra lið. Til að vinna spilið þurfa nemendur að vera búnir að safna tilgreindum
stjörnufjölda í hverri heimsálfu fyrir sig. Kennarar geta útfært spilið eftir því sem þeir
eru að kenna hverju sinni. Sem dæmi má nefna að ef kennarar vilja að nemendur
fari einungis til Afríku er mögulegt að nemendur svari einungis spurningum úr þeirri
heimsálfu.
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2

Fræðileg umfjöllun

Rannsóknir hafa leitt í ljós að leikur sem kennsluaðferð hefur jákvæð áhrif á nám
nemenda og sýnt hefur verið fram á sterk tengsl milli leiks og hugrænnar þróunnar.
Rannsóknir hafa einnig sýnt að jákvæð tengsl eru milli leiks og náms nemenda. Með
leik geta þau bætt athygli, færni, hæfileikann til að skipuleggja sig og viðhorf. Einnig
hjálpar leikurinn þeim að þróa minni og tungumál (Isenberg og Quisenberry, e.d.).
Fræðimenn segja að leikurinn sé nátengdur annars vegar almennri skynsemi og hins
vegar tungumálinu (Hrafnhildur Sigurðardóttir, Selma Dóra Þorsteinsdóttir og
Svandís Skúladóttir, 1992:109). Nýlegar rannsóknir styðja það að borðspil séu notuð
í auknum mæli í kennslu. Þau stuðla að gagnrýnni hugsun og byggja upp nýjan
skilning og nemendur þurfa að draga ályktanir og búa til nýja þekkingu (Harris, 2009;
Dewar, 2009).

Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 11) bendir á það í bók sinni Leikur og uppeldi að
lengi vel þótti leikurinn vera gagnlaus dægrastytting sem hinir fullorðnu þyrftu að
venja börnin sín af sem fyrst. Einnig má nefna að áður fyrr þótti leikur vera
syndsamlegur frá trúarlegu sjónarmiði. Fyrr á öldum vissu menn eflaust ekki að
einhvern tímann yrði leik gert hátt undir höfði og hann rannsakaður með það í huga
að veita upplýsingar um þróun mannsins og gefa skýringar á atferli manna og dýra
og útskýra orsakir þeirra. Hrafnhildur Sigurðardóttir og fleiri (1992, bls. 48) ræða
hvort leikur og alvara séu óskyld fyrirbæri. Er ekki hægt að hafa leik í námi? Leikur er
leið til þroska og þekkingar, hann er ekki aðeins gleðigjafi heldur getur falist í honum
mikið nám. Fræðimenn halda því fram að skortur á leik sé hindrun í þroska
heilbrigðs og skapandi einstaklings (Isenberg og Quisenberry, e.d.).

Án efa er leikurinn jafn gamall mannkyninu sjálfu. Talið er að heimspekingurinn
Plato hafi fyrst bent á gildi leiks í uppeldi en Aristoteles hvatti einnig börn til að leika
sér við það sem þau ættu eftir að gera þegar þau væru orðin fullorðið fólk. Hinir
merku uppeldisfrömuðir Comenius, Rousseau, Pestalozzi og Fröbel bentu allir á
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nauðsyn þess að kennsla og uppeldi haldist í hendur við áhuga barnsins og
þroskastig þess (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 11).
Fröbel vakti mikla athygli fyrir kenningar sínar um mikilvægi leiksins í námi en hann
hafði mikið dálæti á börnum og var kennari sjálfur (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls.
11-12). Hann var sannfærður um að gott væri að nota leiki og leikföng í kennslu til
að fanga athygli barna og örva þroska þeirra, hæfni og þekkingu. Fröbel lagði fram
kenningar sínar snemma á 19. öld en það var ekki fyrr en í lok 19. öldina að fleiri
fræðimenn fóru að koma fram með kenningar um mikilvægi leiks fyrir börn.
Lengi vel hefur fólk notað leiki sér til skemmtunar. Að nota leiki í kennslu og þjálfun
er hins vegar tiltölulega nýtt fyrirbæri. Á 19. öld er talið að leikur hafi fyrst verið
notaður í þeim tilgangi að þjálfa hermenn en það var gert með stríðsleikjum og
hermileikjum. Í dag er enn verið að notast við leikina en þeir hafa þróast talsvert í
gegnum tíðina (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998, bls. xi-x). Það var ekki fyrr en árið
1955 sem leikir voru viðurkenndir sem hjálpartæki við kennslu og þjálfun og árið
eftir kom fyrsta viðskiptaspilið á markað. Á sjöunda áratugnum var farið að nota
leiki markvisst í almennri menntun en þó sérstaklega við menntun kennara og í
félagsvísindum. Þróun leikja tók mikinn kipp á áttunda áratugnum í fleiri greinum
náms, til dæmis í raunvísindagreinum og í tækni. Nú á dögum er leikur notaður í
flestum greinum og á öllum stigum menntunar, allt frá leikskólum og upp í
háskólastig (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998, bls. xi-x).
Næst lítum við á áhugaverða kenningu sem auðvelt er að tengja við námsspil en
meðal þeirra fræðimanna sem settu fram kenningar sínar á seinni hluta 20. aldar er
fræðimaðurinn Howard Gardner. Hann hélt því fram að ómögulegt væri að greina
greind einstaklings með stöðluðum greindarprófum. Gardner dró í efa að réttmæti
greindarprófa þar sem einstaklingur var tekinn úr sínu eðlilega námsumhverfi og
látinn glíma við að leysa verkefni sem hann hefði aldrei leyst áður. Hann setti fram
þá kenningu að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir. Seinna meir bætti hann
við áttundu greindinni og útilokaði ekki að sú níunda væri til. Þessi kenning Gardners
kallast fjölgreindakenningin (Armstrong, 2001, bls. 14).
Í spilinu Heimsálfurnar reynum við að koma til móts við málgreind, rýmisgreind,
samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Segja mætti að málgreind væri
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mikilvægust í spilinu. Nemendur þurfa að nota málið til að sannfæra aðra um að
taka afstöðu, muna upplýsingar og upplýsa aðra og að lokum hugsa. Spilið byggist
að mestu leyti á spurningum sem nemendur eiga að svara skilmerkilega. Þeir þurfa
því að vera búnir að leggja svörin á minnið og nota málið til að hugsa (Armstrong,
2001, bls. 14). Einnig er mikilvægt að nemendur ræði við meðspilara sína og lesi
spurningarnar skýrt og greinilega svo allir heyri. Nemendur með rýmisgreind hafa
hæfileikann til að skynja sjónrænt, rúmfræðilegt umhverfi og nýta sér þessa
skynjun. Þessir nemendur eru góðir í að sjá hlutina fyrir sér, tjá sig á myndrænan
hátt og geta áttað sig á rúmfræði. Þeir eru næmir fyrir línum, litum, formi, lögun,
vídd og því sem tengir það saman (Armstrong, 2001, bls. 14). Í spilinu verður
spilaborð með mynd af heimsálfunum og því er gott að geta séð fyrir sér lögun og
stærð hverrar heimsálfu fyrir sig. Nemendur þurfa einnig að geta séð fyrir sér lögun
og stærð einstakra landa innan hverrar heimsálfu.
Í orðskýringarhluta spilsins reynir á samskiptagreind. Þessi greind felur í sér
hæfileikann til að greina tilfinningar og skap annarar manneskju. Í því felst til dæmis
næmi fyrir rödd og látbragði, svipbrigðum og hæfni til að greina vísbendingar og
bregðast rétt við þeim (Armstrong, 2001, bls. 14). Nemendur þurfa að vera innan
um vini, stunda hópleiki og skemmtanir (Armstrong, 2001, bls. 34) og því er spilið
Heimsálfurnar tilvalið fyrir nemendur sem eru með sterka samskiptagreind.
Nemendur sem koma best út úr sjálfsþekkingargreind eru með skýra sjálfsmynd,
þekkingu á styrkleikum og veikleikum sínum, fyrirætlanir og hæfni til sjálfsögunnar
(Armstrong, 2001, bls. 15). Því geta nemendur sem eru sterkir á sviði
sjálfsþekkingargreindar verið góðir leiðtogar í sínu liði þegar spilið er spilað því þeir
eru með hæfni til sjálfsögunnar og geta haft stjórn á skapi sínu.
Lítum næst á leikinn frá félagslegu sjónarhorni. Isenberg og Quisenberry (e.d.)
benda á að við mannfólkið höfum ávallt þörf fyrir að tilheyra einhverjum hópi og
læra hvernig við eigum að lifa og læra í þeim í mismunadi tilgangi. Leikur þjónar
ýmsum tilgangi, meðal annars að fullnægja félagslegum þörfum fólks. Börn á öllum
aldri þurfa að finna að þau tilheyri einhverjum hópi. Í hópastarfi fá ungmenni
tækifæri til að bera saman hegðun sína við hegðun annarra. Þannig geta börn tekið
tilllit til hvers annars, bæði hvað snertir þarfir þeirra og gildi. Í leikjum geta börn tjáð
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tilfinningar sínar, lært sjálfstjórn og deilt völdum, rými og hugmyndum hvers annars.
Allir virðast þroskast af leik. Ef leikurinn er ögrandi og krefjandi fyrir viðkomandi á
því stigi sem hann er, lærir hann af leiknum því við sækjum í þá leiki sem ögra
hæfileikum okkar og skapa krefjandi spurningar (Hrafnhildur Sigurðardóttir o. fl.,
1992, bls. 96).
Rannsakendur tala um að leikur sé ekki sóun á tíma eins og sumir vilja halda fram
heldur sé sá tími sem varið er í leik í kennslustundum tími sem nemendur byggja
upp þekkingu frá fyrri reynslu. Leikur er ekki einungis leið barna til að læra um
heiminn heldur einnig leið til að byggja á fyrri reynslu, læra um sjálfan sig og hvernig
þau passa inn í heiminn (Isenberg og Quisenberry, e.d.). Sumir kennarar eru þó
þeirrar skoðunar að leikir sem kennsluaðferð ógni því skipulagi sem þeir hafa komið
sér upp í gegnum árin og vilja aðskilja skóla og leik nemenda (Harris, 2009).
Á seinni bernskuárum og snemma á unglingsárunum er leikur barna meira
skipulagður og inniheldur fleiri reglur en áður og sigur fer að skipta meira máli, en til
þess að vinna þarf að fara eftir ákveðnum reglum. Þegar börn eru á þessum aldri fer
hópavinna að skipta miklu máli en á sama tíma fer áhuginn og fyrirmyndirnar að
beinast að jafningjum frekar en fjölskyldunni eins og hann gerði áður (Isenberg og
Quisenberry, e.d.). Allir leikir kenna nemendum að skiptast á og læra að vinna og
tapa og styðja við félagslegan- og tilfinningalegan þroska þeirra. Leikir skapa einnig
vettvang fyrir frumkvæði, rökhugsun og getuna til að leysa vandamál. Mismunandi
er eftir leikjum hvernig hæfni þeir geta þróað með sér, svo dæmi sé tekið
hreyfifærni, samhæfing og félagsfærni. Krefjandi og stefnumarkandi leikir hjálpa
börnum að læra að einbeita sér sem er nauðsynlegt til að þróa skapandi hugsun
(U.S. Department Health and Human Sevices, 2012).
Leikur í kennslu opnar ýmsar leiðir fyrir börn til að læra margskonar færni og
hugtök. Hann gefur börnum tækifæri til að læra viðeigandi færni og ýtir undir getu
þeirra til að læra. Börn eru líklegri til að líða vel í skólanum þegar þau geta upplifað
sig þannig að þau séu virk í kennslustundum og að þau séu fær í að nota krefjandi og
fjölbreytt verkefni. Með þessum hætti geta börn lært í öruggu umhverfi og fá snögg
og nákvæm viðbrögð við því sem þau eru að fást við hverju sinni (Isenberg og
Quisenberry, e.d.). Mikilvægt er að leikirnir eða námsspilin séu í samræmi við
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skólanámskrár. Því þarf að tryggja að sá leikur sem kennari ákveður að nota í
kennslustund endurspegli það námsefni sem ætlast er til að nemendur læri
samkvæmt stöðlum námskrár (Harris, 2009).

Kennsluaðferðir hafa verið skilgreindar sem það skipulag sem kennari hefur á
kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að
nemendur læri þau markmið sem fyrir eru lögð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9).
Til eru ótal kennsluaðferðir og þarf kennari að velja þær eftir því sem hentar best
hverju sinni. Hann þarf að taka tillit til nemendahópsins og finna fjölbreytt verkefni
sem geta aukið námsgleði nemenda. Mikilvægt er að hver kennslustund innihaldi
fleiri en eina kennsluaðferð til að mæta þörfum sem flestra nemenda. Sé
kennslustund brotin upp er líklegra að nemendur geti haldið einbeitingu allan
tímann (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9–10). Þegar talað er um námsleiki sem
kennsluaðferð er meðal annars bent á að þeir geti hentað einstaklega vel til að
þjálfa reglur, festa námsefnið í minni og rifja upp efni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999,
bls. 82). Fólk er oft ósammála um að námsspil og leikir í kennslu séu af hinu góða.
Það þarf ekki að vera að öllum finnist gaman að spila og nemendur eiga það oft til
að áætla að spilið geti ekki innihaldið skemmtileg og áhugaverð viðfangsefni (Ingvar
Sigurgeirsson, 1999, bls. 82).
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3

Tenging við aðalnámskrá grunnskóla

Aðalnámskrá grunnskóla gefur stjórnendum, kennurum, skólum og öðru starfsfólki í
skólakerfinu heildarsýn yfir menntun barna í leik-, grunn- og framhaldsskólum
landsins. Aðalnámskrá hefur mörgum hlutverkum að gegna, meðal annars er hún
helsta stjórntæki fræðsluyfirvalda til að tryggja samræmi alls skólastarfs. Hún setur
stjórnendum, kennurum og starfsfólki afmarkaðan starfsramma og hjálpar til við
framkvæmd

og

skipulagningu

og

mat

á

skólastarfi

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8).
Hlutverk skólanna er margþætt. Á hverju skólastigi fyrir sig er reynt að hafa
fjölbreytt viðfangsefni til að koma til móts við námsþarfir ólíkra einstaklinga og
reynt að stuðla að velferð, þroska og menntun hvers og eins. Til að stuðla að góðri
menntun nemenda er mikilvægt að hver og einn skóli styðji við námshvöt nemenda
sinna

og

rækti

góðan

vinnuanda

og

námsgleði

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 9). Aðalnámskrá grunnskóla byggist á sex
grunnþáttum menntunar, þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og
mannréttindi, jafnréttindi og sköpun. Grunnþættirnir taka mið af efnisvali og inntaki
náms, leikjum og kennslu, starfsháttum og aðferðum sem nemendur læra og
vinnubrögðum kennara. Allir þessir þættir eru háðir hver öðrum í skólastarfi
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11−12).
Meðal þeirra grunnþátta sem tengjast spilinu Heimsálfurnar er jafnrétti, því spurt er
um búsetu fólks, menningu, trúarbrögð og tungumál. Einnig fellur grunnþátturinn
sköpun undir spilið. Þegar talað er um sköpun byggist hún á forvitni, spennu,
áskorun og leit. Sköpunin brýtur upp hefðbundna kennslu og notast við gagnrýna
hugsun og ýmsar aðferðir sem opna nýja möguleika. Með sköpun eykst þekking og
leikni því þá er farið út fyrir það sem þú þekkir og ert vanur. Með leik eru ótal víddir
opnaðar þar sem sköpunargleði barna og ungmenna nýtur sín. Því er leikur mjög
mikilvæg námsaðferð í kennslu á grunnskólastigi. Til að ná fram sem fjölbreyttastri
hæfni nemenda er mikilvægt að veita þeim mismunandi viðfangsefni sem geta tengt
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menningu, umhverfi og daglegt líf barna og ungmenna (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16−19).
Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 26−28) er
meðal annars lögð áhersla á félagsfærni, rökhugsun, jafnvægi á milli bóklegs og
verklegs náms og þýðingu leiks í námi. Þetta er unnt að tengja spilinu okkar eins og
hér er skýrt:
Félagsfærni sem leggur áherslu á að nemendur geti átt í jákvæðum
samskiptum við aðra, haft heilbrigða sjálfsmynd og geti átt frumkvæði að
samskiptum. Í spilinu er þetta mikilvægur þáttur því nemendur þurfa að
vinna saman í liðum.
Rökhugsun og gagnrýna hugsun þar sem nemendur vinna að lausnaleit
og skapandi hugsun. Nemendur eiga að geta rökstutt og rökrætt,
ígrundað hugsanir sínar og gert sér grein fyrir því hvernig tilfinningar geta
haft árhrif á hugsanir þeirra. Stór huti spilsins er spurningar og því gæti
komið upp ágreiningur um það hverju skal svara. Því þurfa nemendur að
geta rökrætt sín á milli og komast að niðurstöðu.
Jafnvægi á milli bóklegs náms og verklegs. Með því að spila spil í
kennslustund er að sumu leyti verið að blanda saman bóknámi og
verklegu námi. Farið er út fyrir hið hefðbundna og því finnst nemendum
þeir ekki vera í bóklegri kennslu þó svo spilið sé mest megnis beinar
spurningar upp úr námsefninu.
Leikur er góð leið til náms og þroska. Mikilvægt er að viðhalda þessari
kennsluaðferð og eftir því sem nemendur verða eldri verður að þróa
leikinn á annan hátt en gert var á yngsta stigi og miðstigi. Leikur getur
verið jafn mikilvægur fyrir nemendur sem eru að ljúka grunnskólanámi
og þá sem eru að hefja það (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2011, bls. 26-28). Auðvelt er að koma leik fyrir í öllum námsgreinum til
að hafa sem fjölbreyttast skólastarf. Undir leiki er hægt að flokka útileiki,
ratleiki, tölvunámsleiki og spil. Því er tilvalið að nota leiki sem oftast í
kennslu til að hafa fjölbreyttnina að leiðarljósi.
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Í aðalnámskrá grunnskóla eru þekking, hæfni og leikni lykilhugtök. Nemendur byrja
á að afla sér þekkingar með ýmsum hætti svo sem lestri, hlustun, áhorfi, umræðum
og upplifun. Með leikni beita nemendur þessari þekkingu með mismunandi hætti en
það fer alfarið eftir viðfangsefninu. Til að fá ákveðna yfirsýn og getu til að nota
þekkingu og leikni er hæfni notuð. Nemendur þurfa að geta borið saman, einfaldað,
rökstutt og dregið ályktanir. Hæfni er miðlað með margvíslegum tjáningarformum
eins og vitsmunalegri, verklegri og listrænni þekkingu og leikni (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 29−30) .
Forvitni barnsins er ein mikilvægasta forsenda alls náms. Til að læra á heiminn og
um hann er leikurinn mikilvæg leið barnsins til að ná því markmiði. Þegar námsspil
er notað sem kennsluaðferð getur það aukið forvitni barns til að læra nánar um
heiminn. Þetta er góð leið fyrir kennara til að setja fram námsefni á skemmtilegan
hátt og hann veit um leið að mikið nám er að fara fram hjá nemendum (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31).
Í aðalnámsrá stendur: „Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt
starf með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim
handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og
vinnufrið meðal nemenda“. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Í
spilinu eru höfundar að reyna að vekja og viðhalda þessum áhuga með því að brjóta
upp hefðbundna kennslu og hjálpa kennurum að viðhalda áhuga nemenda á
náminu.
Ýmiskonar námsgögn gegna mikilvægu hlutverki í skólastarfi til að ná fram tilsettum
markmiðum. Þessi námsgögn þurfa að vera vönduð og fjölbreytt og kennarar þurfa
að fylgjast vel með þeim nýjungum á sviði menntunar og kennslufræða sem hægt er
að nýta í kennslu. Til að nemendur geti tileinkað sér ákveðið námsefni þurfa
námsgögnin að höfða til þeirra, vekja áhuga, vera aðlaðandi og efni þeirra þarf að
vera skýrt og skipulega sett fram (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.
35−36). Til að mæta þessum þörfum nemenda finnst höfundum tilvalið að nota
námsspil í kennslu, enda leikjum gert hátt undir höfði í aðalnámskrá grunnskóla frá
2011.
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4

Spilið Heimsálfurnar

4.1 Gerð spilsins
Við gerð spilsins byrjuðum við á því að afla okkur upplýsinga með því að fara á
bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og tala við starfandi kennara í
grunnskóla. Á bókasafninu fundum við ýmsar bækur sem nýttust okkur vel við gerð
spurninganna.

Þar

má

sérstaklega

nefna

bækurnar

Heimsatlas

(Björn

Þorsteinsson, Hans H. Hansen, Kristján B. Jónasson, 1998) og Kortabók handa
grunnskólum (Námsgagnastofnun, 2007). Með því að hafa þessar bækur til
hliðsjónar fengum við margar góðar hugmyndir að spurningum. Starfsmaður á
bókasafni sýndi okkur námsspil sem áður hafa verið gerð sem lokaverkefni við
Háskóla Íslands og skoðuðum við þau gaumgæfilega til að sjá hvort við gætum nýtt
okkur einhverjar hugmyndir. Eftir að hafa skoðað ýmsar hugmyndir að spilum
heimsóttum við verslunina Spilavini, sem er sérverslun með spil og leiki og fengum
starfsmann búðarinnar til að sýna okkur ýmis spil. Þannig fengum við
grunnhugmyndina af því hvernig við vildum gera spilið okkar. Þegar við vorum
komnar með ágæta hugmynd um það hvernig við vildum hafa spilið mæltum við
okkur mót við starfandi grunnskólakennara sem lét okkur fá kennslubækur og gömul
próf sem við gátum nýtt okkur við gerð spurninganna. Hann benti okkur á hvaða
lönd væri helst lögð áhersla á í kennslu á unglingastigi og nýttum við okkur það
þegar við ákváðum hversu margar spurningar við þyrftum að gera um hverja
heimsálfu fyrir sig. Við notuðumst mikið við kennslubækurnar Landafræði handa
unglingum 2. hefti eftir Göran Anderson og Arvid Joelsson (Göran Andersson og
Arvid Joelsson, 1996), Evrópa eftir Hilmar Egil Sveinbjörnsson (Hilmar Egill
Sveinbjörnsson, 2010), Jón Sigurðsson og hugmyndir 19. aldar, saga fyrir unglinga á
grunnskólastigi eftir Árna Daníel Júlíusson (Árni Daníel Júlíusson, 2001) og bókina Úr
sveit í borg: Þættir úr sögu 20. aldar eftir Guðmund J. Guðmundsson (Guðmundur J.
Guðmundsson, 2002). Einnig notuðumst við mikið við námsvefinn Lönd heimsins
(Lönd heimsins, 2010) og ýmsar aðrar vefsíður.
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Við fengum til liðs við okkur grafískan hönnuð, Ívar Frey Kárason sem vann með
okkur að hönnun spilsins. Við komum með okkar hugmynd sem hann síðan mótaði
með okkur og úr varð spilið eins og það er í dag. Fyrirmyndina að spilaborðinu
fengum við af orrustuspilinu Risk en okkur fannst mikilvægt að hafa hvert land fyrir
sig inn á kortinu svo að nemendur gerðu sér grein fyrir hvaða lönd tilheyrðu hverri
heimsálfu. Hugmyndin með að hafa öll löndin á heimskortinu en ekki einungis
útvalin lönd, er að á meðan nemendur spila spilið geta þeir svarað spurningum með
því að velta fyrir sér heimskortinu og gert sér grein fyrir hvaða lönd liggja saman og
hvaða höf umlykja þau. Hér fyrir neðan má sjá spilaborðið.

4.2 Uppbygging
Spilið er byggt upp þannig að það er notast við spilaborð, spurningaspjöld,
stundaglas, peð og tening. Nemendum er skipt í lið en í hverju liði er æskilegt að
hafa tvo til fjóra liðsmenn. Tvö til fjögur lið geta spilað í einu.
Á spilaborðinu eru allar heimsálfurnar fyrir utan Suðurskautslandið og eru þær
hafðar í mismunandi litum til aðgreiningar. Ísland er haft sér en er ekki hluti af
Evrópu því okkur fannst mikilvægt að stór kafli spilsins snérist um Ísland enda er stór
þáttur af námsefni í landafræði og sögu um Ísland. Niðri í vinstra horni spilaborðsins
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er gerð grein fyrir því hversu mörgum „stjörnum“ lið þarf að safna til að komast yfir í
næstu heimsálfu. Lið fær eina stjörnu fyrir hvert rétt svar, það er að segja ef lið
svarar til dæmis einni réttri spurningu í Ástralíu fær liðið eina gula stjörnu og þarf
því einungis að ná einni stjörnu í viðbót til að komast yfir í næstu heimsálfu. Liðin
þurfa að fá:
sex stjörnur á Íslandi
fimm stjörnur í Evrópu
fjórar stjörnur í Asíu
þrjár stjörnur í Norður- Ameríku, Suður- Ameríku og Afríku
tvær stjörnur í Ástralíu

Gangur leiksins er þannig að nemendur skipa
sér í lið og velja sér peð sem þeir setja á þá
heimsálfu sem þeir byrja spilið í. Liðin
ákveða sjálf hvaða heimsálfu þau byrja í.
Liðin þurfa að ná þeim fjölda stjarna sem
tilgreindur er í vinstra horninu á spilaborðinu
til að færa sig yfir í næstu heimsálfu, en
heimsálfurnar þurfa að tengjast til að hægt
sé að færa sig yfir í næstu heimsálfu. Ekki er
hægt að færa sig til dæmis frá Ástralíu til
Norðu

Ameríku og því þurfa liðin að hugsa skipulega og ákveða í byrjun í hvaða

röð þau ætla að taka heimsálfurnar.
Liðin kasta tening sem hefur sex hliðar, á þremur
þeirra er ? sem táknar að þau þurfa að svara
spurningu sem tengist heimsálfunni. Tvær hliðar
eru með bókstafnum O sem táknar að lið fær
orðskýringaspjald en á því er eitt orð sem einn
spilari þarf að útskýra fyrir liðsfélögum sínum. Að
lokum er ein hlið merkt með ▲ sem táknar örlagaspjald en örlagaspjöldin geta nýst
liðunum á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt. Til að vinna spilið þarf lið að vera búið
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að safna öllum þeim stjörnum sem tilgreindar eru. Hér að neðan eru dæmi um
hvernig spurninga-, örlaga- og orðskýringaspjöld líta út en í fylgiskjölum er að finna
útlit hvers og eins spjalds fyrir sig.

4.3 Spilið prófað
Við fengum til liðs við okkur
fjögur

ungmenni,

þrettán

til

fimmtán ára, og skiptum þeim í
tvö lið. Þar sem spilaborðið var
ekki tilbúið prentuðum við út
mynd af spilaborðinu og bjuggum
til

bráðabirgða

stjörnur.

Við

útskýrðum fyrir ungmennunum
hvernig leikreglurnar væru og
virtust þau skilja þær nokkuð vel. Vegna þess að spurningaspjöldin voru ekki tilbúin
lásum við spurningarnar upp fyrir þau handahófskennt af tölvuskjá. Liðin hófu leik á
Íslandi og fikruðu sig í gegnum álfurnar hverjar á fætur annarri. Þau fengu hinar
ýmsu spurningar sem reyndust þeim miserfiðar. Eftir að spilið var búið sáum við
kosti þess og galla. Gallarnir voru þeir að valmöguleikarnir í spurningunum um Ísland
voru heldur of léttir, því þau gátu alltaf útilokað tvo kosti strax. Því ákváðum við að
þyngja valmöguleikana við spurningunum um Ísland. Við komumst líka að því að við
þyrftum að hafa fleiri orðskýringaspjöld á teningnum. Við breyttum þessu því það
kom svo sjaldan fyrir að orðskýringamerkið kom upp á teningnum og fannst okkur
nauðsynlegt að fjölga þeim skiptum því ungmennin höfðu mjög gaman af þeim lið
og fjölguðum við því orðskýringamerkinu á teningnum úr einu í tvö. Helstu kostirnir
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voru þeir að þeim fannst gaman að spila spilið og gátu vel hugsað sér að spila það í
kennslustund. Einnig fannst þeim þau læra heilmikið af því. Spurningarnar í öllum
heimsálfunum, fyrir utan Ísland, vöfðust örlítið fyrir ungmennunum en þeim fannst
það ekki ókostur því bæði liðin lærðu af því að svara ekki rétt og rétta svarið kom
þeim oft skemmtilega á óvart. Svo að sjálfsögðu skemmtu mótspilarar sér vel þegar
hitt liðið svaraði vitlaust. Asía reyndist þeim erfið og því ákváðum við að fækka
stjörnufjölda þar úr fimm stjörnum í fjórar. Einnig ákváðum við að fækka
stjörnunum í Evrópu úr sex niður í fimm. Við endurskoðuðum leikreglurnar og
endurbættum ýmis smáatriði sem auðvelduðu leikinn.
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5

Leikreglur

5.1 Innihald
Spilaborð (1)
Spurningaspjöld (1160)
100 spurningaspjöld um Ísland
100 orðskýringaspjöld um Ísland
100 spurningaspjöld um Evrópu
100 orðskýringaspjöld um Evrópu
90 spurningaspjöld um Asíu
90 orðskýringaspjöld um Asíu
50 spurningaspjöld um Ástralíu
50 orðskýringaspjöld um Ástralíu
60 spurningaspjöld um Afríku
60 orðskýringaspjöld um Afríku
80 spurningaspjöld um Noður−Ameríku
80 orðskýringaspjöld um Noður−Ameríku
70 spurningaspjöld um Suður−Ameríku
70 orðskýringaspjöld um Suður−Ameríku
60 örlagaspjöld
Tímaglas (1)
Teningur (1)
Stjörnur (238)
Peð (4)

5.2 Upphaf leiksins
Leikmenn skipa sér í lið og velja sér peð sem þeir setja á þá heimsálfu sem þeir byrja
spilið í en liðin ákveða sjálf hvar þau byrja. Það lið byrjar sem hefur yngsta
leikmanninn innanborðs. Liðin þurfa að ná þeim fjölda stjarna sem tilgreindur er í
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vinstra horninu á spilaborðinu til að færa sig yfir í næstu heimsálfu en heimsálfurnar
þurfa að tengjast til að hægt sé að færa sig á milli þeirra. Ekki er hægt að færa sig til
dæmis frá Ástralíu til Norður−Ameríku og því þurfa liðin að hugsa skipulega og
ákveða í byrjun í hvaða röð þeir ætla að ferðast um heimsálfurnar.

5.3 Gangur leiksins
Liðin keppast um að ná stjörnum. Leikmenn þurfa að ná:
Stjörnur Heimsálfa
6

Ísland

5

Evrópa

4

Asía

3

Afríka

3

Norður−Ameríka

3

Suður−Ameríka

2

Ástralía

Til að komast yfir í næstu heimsálfu þurfa liðin að ná öllum stjörnunum í þeirri
heimsálfu sem þau eru stödd í. Ef svo óheppilega vill til að stjörnu sé stolið af liðinu
(sem getur komið fyrir þegar annað lið dregur örlagaspjald) þarf það lið að fara aftur
í þá heimsálfu sem það missti stjörnu í og vinna sér hana inn aftur. Liðin mega ráða
því hvenær þau fara yfir í þá heimsálfu aftur sem þau misstu stjörnu í. Ef lið fær
örlagaspjald sem segir „Þú mátt sleppa einni stjörnu í xxx til að komast í næstu
heimsálfu“ þá gildir spjaldið sem ein stjarna í þeirri álfu. Hvert lið heldur réttinum til
að kasta svo lengi sem það svarar rétt spurningu eða orðskýringaspjaldi. Ef lið svarar
vitlaust fær næsta lið að spreyta sig með því að kasta teningnum.
Það lið sem er fyrst til að ná öllum stjörnunum sigrar og er þar af leiðandi
sigurvegari.
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5.4 Spurningagerðir
Spurningaspjöld (?): Spjöldin hafa að geyma spurningar um heimsálfurnar, bæði
landfræðilegar spurningar og söguspurningar. Ef ekki fæst rétt svar við spurningunni
sem dregin er handahófskennt úr bunkanum þarf liðið að bíða í eina umferð þangað
til það kemur næst að þeim. Ef lið nær að svara rétt má það kasta teningnum aftur,
draga annað spjald og glíma við það viðfangsefni sem upp kemur á teningnum. Hver
les spurninguna? Þeir sem eru í hinum liðunum lesa upp spurninguna og liðið sem á
að gera svarar.

Orðskýringaspjöld (O): Spjöldin hafa að geyma orð sem tengjast þeirri heimsálfu
sem liðið er statt í en það veltur allt á heppni hversu erfið orð lið fær. Þegar liðið
útskýrir orðið má það ekki nefna neinn hluta orðsins í útskýringunni. Orðið sem
giskað er á þarf að vera nákvæmlega rétt. Sá sem útskýrir hjálpar þeim sem giskar
að finna rétt form orðsins. Ef orðið er í tveimur hlutum og giskað er rétt á fyrri hluta
orðsins þá má nota það orð í útskýringunni. Nota má andheiti, til dæmis ef orðið er
„heitur“ má segja „andstæðan við kaldur“. Ekki má útskýra orð á erlendu tungumáli.
Giska eins oft og manni sýnist þar til rétta orðið kemur eða tíminn rennur út. Ef
keppandinn sem útskýrir gerir mistök, segir til dæmis hluta orðsins á spjaldinu, þá er
orðið ekki tekið gilt og liðið missir úr þá umferð. Hin liðin þurfa því að hlusta vel á
þegar keppendur útskýra orðin. Ef lið nær að svara rétt má það kasta teningnum
aftur, draga annað spjald og glíma við það viðfangsefni sem upp kemur á
teningnum. Hver les spurninguna? Einn úr liðinu útskýrir orðið fyrir liðsfélögum
sínum.
Hvað er bannað í orðskýringahluta spilsins Heimsálfurnar:
Bannað er að notast við: „Það rímar við xxx“.
Bannað er að stafsetja orð á nokkurn hátt.
Bannað er að nota viðurnefni, til dæmis ekki segja „Köben“ ef það
stendur „Kaupmannahöfn“ á spjaldinu og svo framvegis.
Bannað er að segja hluta úr orðinu, til dæmis máttu ekki segja „styrjöld“
ef að orðið er „seinni heimsstyrjöldin“.
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Örlagaspjöld (▲): Spjöldin geta nýst liðunum á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt.
Dæmi um örlagaspjald:
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Evrópu til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Afríku til að komast í næstu heimsálfu
Þú færð græna stjörnu
Þitt lið má stela fjólublárri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið missir stjörnu að eigin vali
Liðið sem fær þetta spjald á að lesa næstu spurningu með þýskum
hreim
Eins og sjá má getur ýmislegt hent það lið sem dregur örlagaspjald.
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6

Lokaorð

Í greinargerð þessari höfum við farið yfir gildi námsspila í kennslu og það hvernig
leikur hefur þróast í gegnum tíðina, allt frá því heimspekingurinn Plató benti á gildi
leiks í uppeldi fram til dagsins í dag. Eftir að hafa kafað djúpt ofan í efnið sáum við
sífellt fleiri kosti sem fylgja því að nota námsspil í kennslu. Við upplýsingaleit okkar
gátum við ekki betur séð en að margir menntafrömuðir væru sammála því að
vönduð námsspil séu góð og gild námsgögn. Samkvæmt rannsóknum ýta leikir í
kennslu undir félagslega færni nemenda ásamt því að nemendur læra að vinna í
hópum og fara eftir reglum. Sjálfar höfum við notast við námsspil í kennslu og sáum
við fljótt kosti þess að nota þessa aðferð í landafræði og sögu.
Verkefnið hér að framan er gert í þríþættum tilgangi. Í fyrsta lagi til að aðstoða
nemendur við að nálgast landafræði og sögu með nýjum hætti og í öðru í ljósi. Í
öðru lagi til að vera hvatning fyrir áhuga nemenda á efninu og í þriðja lagi til að
vekja athygli á gagnsemi leikja og námsspila í kennslu. Eftir að hafa unnið að gerð
spilsins sáum við hversu mikil þörf er á nýju og fjölbreyttara námsefni í landafræði
en við þurftum að leita mikið út fyrir námsefni unglinga sem kennt er í grunnskólum
í dag til að fá meira efni um lönd utan Evrópu. Að okkar mati er spilið Heimsálfurnar
góð leið fyrir ungmenni til að læra meira um heiminn allan en ekki einungis þau lönd
sem höfundar kennslubóka hafa einblínt á.
Gerð þessa námsspils hefur verið skemmtilegt og lærdómsríkt ferli en um leið
krefjandi. Okkar helsta von er sú að hægt verði að hafa not fyrir spilið í kennslu í
landafræði og sögu á unglingastigi vegna þess að við teljum spilið lærdómsríkt og að
nemendur geti skemmt sér um leið og mikið nám fer fram.
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Fylgiskjöl

8.1 Myndir af spilinu

Mynd 1, Spilaborð

Mynd 2, Spurningaspjald Ísland

Mynd 3, Spurningaspjald Afríka
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Mynd 4, Spurningaspjald Evrópa

Mynd 5, Spurningaspjald Asía

Mynd 6

Ameríka

Mynd 7, Spurningaspjald Ástralía

Mynd 8

Ameríka
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Mynd 9

Ameríka

Mynd 10, Orðskýringaspjald Afríka

Mynd 11, Orðskýringaspjald Evrópa

Mynd 12, Orðskýringaspjald Ástralía

Mynd 13, Orðsk
Ameríka
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Mynd 14, Orðskýringaspjald Ísland

Mynd 15, Orðskýringaspjald Asía

Mynd 16, Örlagaspjald
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8.2 Spurningar
8.2.1 Spurningar Ísland

Fyrir hvað stendur H í Geir H. Haarde?
a. Hilmar
b. Hákon
c. Höskuldur
d. Hannes
Svar: a

Við hvaða hitastig frýs fullsaltur sjór?
a. 0°C
b. -0,9°C
c. -1,9°C
d. -2,9°C
Svar: c

Hvað eru mörg % Íslendinga sem vinna við iðnað (árið 2012)?
a. 19%
b. 10%
c. 3%
d. 25%
Svar: a

Hvaða ár var Eimskipafélag Íslands stofnað?
a. Árið 1880
b. Árið 1901
c. Árið 1914
d. Árið 2000
Svar: c
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Hver er hæsti foss á Íslandi?
a. Hengifoss
b. Gullfoss
c. Goðafoss
d. Glymur
Svar: d

Hvaða íslenska sjávarpláss kom lengi vel til greina sem höfuðstaður Íslands?
a. Ísafjörður
b. Seyðisfjörður
c. Þórshöfn
d. Húsavík
Svar: b

Við hvaða heiði stendur Keflavíkurflugvöllur?
a. Holtavörðuheiði
b. Hellisheiði
c. Miðnesheiði
d. Kjöl
Svar: c

Hver er fjórði stærsti jökull landsins?
a. Hofsjökull
b. Drangajökull
c. Mýrdalsjökull
d. Eyjafjallajökull
Svar: c

Hvað þýða litirnir í íslenska fánanum?
a. Eldur, ís og haf
b. Hraun, jöklar og ár
c. Sandur, gras og vatn
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d. Hekla, Vatnajökull og Þjórsá
Svar: a

Á Íslandi er
a. Konungsstjórn
b. Einveldi
c. Lýðveldi
d. Þjóðstjórn
Svar: c

Hvaða hátíð er haldin 50 dögum eftir páska?
Svar: Hvítasunna

Þjóðkirkjan á Íslandi tilheyrir
a. Rétttrúnaðarkirkjunni
b. Kaþólsku krikjunni
c. Mótmælendatrú
d. Islam
Svar: c

Annað stærsta trúfélag á Íslandi er
a. Ásatrúarfélagið
b. Kaþólska kirkjan
c. Hvítasunnusöfnuðurinn
d. Vottar Jehóva
Svar: b

Á hvað trúðu fyrstu landnámsmenn Íslands?
a. Jesú
b. Allah
c. Ásynjur og vætti
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d. Búdda
Svar: c

Hvað heitir fyrsti kvenforseti Íslendinga og hve mörg ár var hún við völd?
Svar: Vigdís Finnbogadóttir, hún var í 16 ár forseti Íslands.

Hvar voru þingfundir haldnir í Reykjavík fram til ársins 1881?
a. Stjórnarráði Reykjavíkur
b. Menntaskólanum í Reykjavík
c. Verzlunarskóla Íslands
d. Ráðhúsi Reyjavíkur
Svar: b

Helsta baráttumál Jóns Sigurðssonar var að
a. Íslendingar myndu fá allt timbur sent beint til landsins án milligöngu
Dana
b. Íslendingar myndu ráða sjálfir yfir ríki sínu ekki Danakonungur
c. Íslendingar myndu ráða sjálfir yfir ríki sínu ekki Noregskonungur
d. Íslenska ullin yrði send beint úr landi án milligöngu Dana
Svar: b

Hvað var kallað Pereatið?
a. Frelsisbarátta Íslendinga
b. Uppþot í Menntaskólanum í Reykjavík
c. Þegar Íslendingar tóku upp krónuna
d. Þegar hermenn komu hingað til lands í fyrri heimsstyrjöldinni
Svar: b

Hvað heitir þjóðsöngur Íslendinga?
a. Ísland er land þitt
b. Kvæðið um fuglana
c. Lofsöngur
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d. Stál og hnífur
Svar: c

Á hvaða breiddargráðu er Ísland?
a. 78½˚–80½˚ norður
b. 55˚–57˚ norður
c. 63½ ˚–66½˚ norður
d. 35˚–68˚ norður
Svar: c

Hvenær fengu íslenskar konur fyrst kosningarétt og hvað þurftu þær að vera
orðnar gamlar til að geta kosið?
a. Árið 1915, 40 ára og eldri
b. Árið 1944, 20 ára og eldri
c. Árið 1851, 40 ára og eldri
d. Árið 1905, 35 ára og eldri
Svar: a

Hver er elsta stofnun íslensku þjóðarinnar?
Svar: Alþingi

Hvað er tímabilið á milli 1904 - 1918 kallað?
a. Sjálfstæðistímabilið
b. Tími stjónmálaflokkanna
c. Hernámstímabilið
d. Heimastjórnartímabilið
Svar: d

Hver var fyrsti Íslendingurinn sem gegndi ráðherraembætti?
a. Sveinn Björnsson
b. Hannes Hafstein
c. Valtýr Guðmundsson
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d. Skúli Thoroddsen
Svar: b

Svokallað Uppkast var skjal þar sem tekið var fram
a. Að Ísland væri sjálfstætt land en hefði sameiginlegan konung með
Dönum
b. Að Ísland væri sjálfstætt land og hefði sinn eigin forseta
c. Að Ísland væri sjálfstætt land og hefði sinn eigin biskup
d. Hversu marga sauðgripi hver bóndi mátti eiga
Svar: a

Fyrst var íslenski fáninn
a. Blár með hvítum og rauðum doppum
b. Blár með fjórum hvítum stjörnum í vinstra horninu
c. Hvítur með bláum kross
d. Ljós blár með hvítum kross
Svar: c

Hvaða eldfjall gaus árið 1918?
a. Katla
b. Hekla
c. Eyjafjallajökull
d. Bárðarbunga
Svar: a

Hvaða ár gaus í Heimaey?
a. Árið 1823
b. Árið 1953
c. Árið 1973
d. Árið 1905
Svar: c

bls. 43

Hvenær voru Móðuharðindin?
a. Á árunum 1890 - 1907
b. Á árunum 1904 - 1917
c. Á árunum 1783 - 1785
d. Á árunum 1704 - 1717
Svar: c

Hverjar eru helstu innflutningsvörur Íslendinga?
a. Vélar, iðnvarningur, bílar og önnur flutningatæki
b. Matvæli og fatnaður
c. Ál og timbur
d. Bílar, timbur og matvæli
Svar: a

Hvað er Ísland stórt að flatarmáli?
a. 156.000 km2
b. 234.000 km2
c. 103.000 km2
d. 54.000 km2
Svar: c

Hvað hét fyrsti forsætisráðherra Íslands?
a. Jón Jónsson
b. Jón Magnússon
c. Hannes Hafstein
d. Einar Ben
Svar: b

Hvenær varð Ísland fullvalda ríki?
a. 17. júní 1944
b. 17. júní 1918
c. 1. maí 1944
bls. 44

d. 2. desember 1918
Svar: d

Árið 1918 var ekki gott ár í sögu Íslands en þá kom meðal annars spánska
veikin til landsins. Hvað létust margir að hennar völdum hér á landi?
a. 126
b. 484
c. 767
d. 1004
Svar: b

Fram eftir 20.öldinni var ____________ ein mikilvægasta framleiðslu – og
útflutningsvara Íslendinga
a. Hákarl
b. Saltfiskur
c. Hrogn
d. Þörungur
Svar: b

Hvað gerðist þann 10.maí 1940 á Íslandi?
a. Bretar hernámu Ísland
b. Þjóðverjar hernámu Ísland
c. Konur fengu kosningarétt
d. Bjórinn kom til landsins
Svar: a

Hver er fyrsta stafræna útvarpsstöðin á Íslandi?
Svar: FM 95,7

Á hernámsárunum töluðu menn um „ástandið“, hvað var fólk að tala um?
a. Að hermennirnir voru orðnir svo margir hér á landi
b. Að hermennirnir bönnuðu Þjóðviljann
bls. 45

c. Að hermennirnir borðuðu allan fiskinn sem var veiddur
d. Samskipti hermanna við íslensku kvenþjóðina
Svar: d

Hvað heitir næst stærsta virka eldfjall í Evrópu?
a. Katla
b. Hekla
c. Öræfajökull
d. Mount Everest
Svar: c

Er Ísland hluti af Sameinuðu þjóðunum?
a. Já
b. Nei
Svar: a

Er Ísland hluti af Evrópusambandinu?
a. Já
b. Nei
Svar: b

Er Ísland hluti af EFTA (Fríverslunarsamningur Evrópu)?
a. Já
b. Nei
Svar: a

Er Ísland hluti af NATO (Atlantshafsbandalagið)?
a. Já
b. Nei
Svar: a

bls. 46

Hvaða Íslendingur hefur hlotið Nobelsverðlaunin?
Svar: Halldór Laxness

Hverjir tóku við af Bretum í hervörnum á Íslandi?
a. Þjóðverjar
b. Hollendingar
c. Bandaríkjamenn
d. Norðmenn
Svar: c

Á árunum 1958 - 61 voru átök á Íslandsmiðum, svokallað Þorskastríð, átökin
snérust um
a. Svokallaðan 12 mílna samning
b. Svokallaðan 24 mílna samning
c. Hver ætti olíuna á hafsbotninum
d. Hver ætti allan þroskinn
Svar: a

Árið 1918 var bylting í landbúnaði á Íslandi en þá kom fyrst til lands
a. Plógurinn
b. Bíllinn
c. Dráttarvélin
d. Áburður
Svar: c

Fyrsti togarinn sem smíðaður var sérstaklega fyrir Íslendinga árið 1906 hét
a. Bjarni Ben
b. Jón stóri
c. Jón forseti
d. Sveinn Björnsson
Svar: c

bls. 47

Hvaða fisktegund var oft nefnd Silfur hafsins
a. Þorskur
b. Ýsa
c. Karfi
d. Síld
Svar: d

Hver var einn helsti síldarbærinn á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar?
a. Reyðarfjörður
b. Siglufjörður
c. Reykjavík
d. Seyðisfjörður
Svar: b

Helsta markmið Góðtemplarareglunnar var að
a. Auka atvinnu í landinu
b. Banna Ford bifreiðar í landinu
c. Berjast gegn áfengisneyslu
d. Berjast fyrir réttindum heimilislausra
Svar: c

Árið 1908 var samþykkt í þjóðaratkvæðisgreiðslu
a. Bann á neyslu og sölu áfengis
b. Að breskir hermenn yrðu sendir úr landi
c. Bann við neyslu munntóbaks
d. Bann við notkun bensínbifreiða
Svar: a

Banni við sölu á sterku áfengi var aflétt árið 1934 en þó var ennþá bannað að
selja
a. Bjór
b. Sígarettur
bls. 48

c. Sterkt vín
d. Munntóbak
Svar: a

Hvað heitir stærsti hellir á Íslandi?
a. Surtshellir
b. Raufarhólshellir
c. Búri
d. Anarker
Svar: a

Hvað sitja margir þingmenn á Alþingi Íslands?
a. 60
b. 61
c. 62
d. 63
Svar: d

Hver er þjóðaríþrótt Íslendinga?
a. Skák
b. Handbolti
c. Glíma
d. Hesta íþróttir
Svar: c

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var fyrst kvenna á Íslandi til að
a. Flytja ræðu á Alþingi
b. Keyra bíl
c. Skrifa grein í blað og flytja opinberan fyrirlestur
d. Vera skólastýra Kvennaskólans í Reykjavík
Svar: c

bls. 49

Hvaða ár náði fyrsta konan á Íslandi kjöri á þing?
a. Árið 1944
b. Árið 1922
c. Árið 1905
d. Árið 1935
Svar: b

Hvaða merkilegi atburður í sögu Íslands gerðist 1. desember?
Svar: Ísland fékk fullveldi

Hvert er póstnúmerið á Akranesi?
a. 510
b. 300
c. 270
d. 110
Svar: b

Hvað hét fyrsta kvikmyndahúsið á Íslandi?
a. Gamla bíó
b. Fjalakötturinn
c. Tjarnarbíó
d. Stjörnubíó
Svar: b

Hvenær var fyrsta útsending Ríkisútvarpsins?
a. 20. desember 1940
b. 20. desember 1930
c. 20. desember 1950
d. 20. desember 1923
Svar: b

bls. 50

Hversu margar tröppur liggja upp að Akureyrarkirkju?
a. 52
b. 72
c. 112
d. 202
Svar: c

Í hvaða sýslu er Reykjavík?
Svar: Gullbringusýslu

Hvaða hafstraumur kemur með heitan sjó til Íslands?
Svar: Golfstraumurinn

Nefndu fimm sveitarfélög á Austurlandi
Svar: Sveitafélög sem koma til greina: Djúpavogshreppur,
Breiðdalshreppur, Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur,
Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður og Vopnafjörður og
Hornafjörður

Hvaða sjö sveitafélög teljast til höfuðborgarsvæðisins?
Svar: Reykjavík, Mosfellsbær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Álftanes,
Hafnafjörður og Garðabær

Hvað heitir aðalvegurinn yfir hálendi Íslands?
a. Hellisheiði
b. Kjölur
c. Sprengisandur
d. Holtavörðuheiði
Svar: b

Nefnið fimm eyjar í kringum Ísland
Svar: Vestmannaeyjar, Surtsey, Viðey, Flatey, Hrísey, Grímsey,
bls. 51

Brokey, Elliðaey, Akureyjar, Hrúteyjar, Skáleyjar, Æðey, Málmey, Hrísey og
Papey

Nefnið þrjá forseta Íslands
Svar: Sveinn Björnsson, Ágeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn, Vigdís
Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson

Bláa lónið er þekkt fyrir lækningamátt sinn en þar má finna
a. Steinefni, kýsil og þörunga
b. Mosa, kýsil og þörunga
c. Síli, kýsil og þörunga
d. Matarsalt, kýsil og þörunga
Svar: a

Hvað er Hallgrímskirkjuturn hár?
a. 74,5 metrar
b. 103,2 metrar
c. 107,4 metrar
d. 298,7 metrar
Svar: a

Hvar var Alþingi Íslendinga stofnað?
Svar: Á Þingvöllum

Hver er elsti þjóðgarður Íslendinga?
Svar: Þingvellir

Ísland er ________ eyjan í Evrópu
a. Stærsta
b. Næst stærsta
c. Þriðja stærsta

bls. 52

d. Minnsta
Svar: b

Hvenær hófst landnám Íslands?
a. Um 747
b. Um 874
c. Um 974
d. Um 1047
Svar: b

Pabbi Óla átti þrjá syni, Ripp, Rapp og _______?
Svar: Óla

Hvaða ár ákváðu Íslendingar að taka upp kristni sem þjóðtrú?
Svar: Árið 1000

Hvað hét síðasti biskup Norðurlanda sem tekinn var af lífi í Skálholti árið
1550?
Svar: Jón Arason

Hvað heitir æðsti dómstóll landsins?
Svar: Hæstiréttur

Hvað heitir hafið sem umkringir Ísland?
a. Kyrrahaf
b. Atlantshaf
c. Rauðahaf
d. Miðjarðarhaf
Svar: b

Hver er helsta útflutningsvara Íslendinga?
a. Fiskur, fiskafurðir, ál og ull
bls. 53

b. Fiskur og minkaskinn
c. Kísilþörungar
d. Ull og söl
Svar: a

Jón Sigurðsson var giftur frænku sinni, hvað hét hún?
Svar: Ingibjörg Einarsdóttir

Hvenær var Alþingi stofnað?
Svar: Árið 930

Hvenær fékk Ísland sjálfstæði?
Svar: Árið 1944

Hver fór með þessi fleygu orð: „ Vér mótmælum allir“?
Svar: Jón Sigurðsson

Við hvaða fjörð er Akureyri?
a. Hornafjörð
b. Skagafjörð
c. Eyjafjörð
d. Patreksfjörð
Svar: c

Árið 1851 gerðist stóratburður í Reykjavík hver var hann?
a. Þjóðfundurinn í Reykjavík
b. Mótmælin stóru í Reykjavík
c. Fyrsta kvenréttindagangan
d. Uppreysn stúdenta í Reykjavík
Svar: a

bls. 54

Hver er þjóðhátíðardagur Íslendinga?
Svar: 17. júní

Á Íslandi eru sex stórir jöklar. Nefndu fjóra þeirra
Svar: Langjökull, Hofsjökull, Mýrdalsjökull, Drangajökull,
Vatnajökull og

Snæfellsjökull

Hver er lengsta á á Íslandi?
a. Þjórsá
b. Hvítá
c. Rangá
d. Þverá
Svar: a

Hvað er stærsta og hæsta fjall á Íslandi?
a. Öræfajökull
b. Hekla
c. Katla
d. Eyjafjallajökull
Svar: a

Stytta af hverjum stendur við Austurvöll?
a. Leifi heppna
b. Ingólfi Arnarsyni
c. Jóni Sigurðssyni
d. Sveini Björnssyni
Svar: c

Hvaða vatn er stærsta stöðuvatn á Íslandi?
a. Þingvallavatn
b. Mývatn
c. Þórisvatn
bls. 55

d. Langisjór
Svar: c

Ísland liggur á tveimur jarðskorpuflekum þeir eru
a. Norður Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn
b. Suður Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn
c. Norður Asíuflekinn og Evrasíuflekinn
d. Norður Ameríkuflekinn og Suður Asíuflekinn
Svar: a

Hver er nyrsti oddi Íslands?
a. Kötlutangi
b. Dyrhólaey
c. Gerpir
d. Hraunhafnatangi
Svar: d

Hálendi Íslands er að mestu leyti
a. Vel gróið land
b. Rýrt land
c. Gróið land
d. Sandar og hraun
Svar: d

Hverjar eru landvættir Íslands?
a. Örn, dreki, sauðfé og kýr
b. Örn, dreki, naut og bergrisi
c. Örn, naut, sauðfé og geit
d. Örn, naut, refur og bergrisi
Svar: b

Úr hverju voru hús Íslendinga byggð á 19. öld?
bls. 56

a. Torfi, timbri og grjóti
b. Steypu og timbri
c. Járni og steypu
d. Timbri
Svar: a

Hver átti stærstan þátt í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga?
a. Sveinn Björnsson
b. Ingólfur Arnarsson
c. Halldór Laxness
d. Jón Sigurðsson
Svar: d

8.2.1.1 Orðskýringar Ísland
Norræna
Bjarni Benediktsson
Sveinn Björnsson
Landsbankinn
Siglufjörður
Seyðisfjörður
Ísafjörður
Faxaflói
Hólmavík
Sigurrós
Hofsjökull
Goðafoss
Dettifoss
Gullfoss
Geysir
Eyjafjallajökull
Bríet Bjarnhéðinsdóttir
bls. 57

Ástandið
Þorskatríðið
Silfur hafsins
Stjórnarskrá Íslands
Ásbyrgi
Hernám
Jón Sigurðsson
Ingibjörg Einarsdóttir
Flekaskil
Evrasíuflekinn
Jarðskjálftar
Útrásarvíkingur
Móðuharðindin
Kristján Eldjárn
Halldór Laxness
Fullveldi
Lýðveldi
Drangey
Surtsey
Áfengisbann
Plógur
Dráttarvél
Torfbær
Sjálfstæðisbarátta
Valhöll
Þjóðarframleiðsla
Efnahagskreppa
Íslendingabók
Þjóðþing
Þjórsá
Skálholt
Jón Arason
bls. 58

Siðaskipti
Reykholt
Mótmælendatrú
Þjóðkirkjan
Karl Sigurbjörnsson
Lofsöngur
Jarðvarmi
Framkvæmdarvald
Löggjafavald
Hæstiréttur
Þjóðhöfðingi
Kjördæmi
Sýsla
Gullbringusýsla
Flói
Vík
Rauðsokkur
Fiskveiðar
Efnahagslögsaga
Landhelgi
Víkingar
Goðafræði
Hagstofa Íslands
Kvennréttindabarátta
Uppkastið
Þjóðólfur
Ísafold
Fjallkonan
Kosningaréttur
Jón Magnússon
Jónas Jónsson frá Hriflu
Atvinnubótavinna
bls. 59

Kreppuár
Atlantshafsbandalagið (NATO)
Þorskastríðið
Braggi
Verkalýðsfélag
Alþýðubandalagið
Björk Guðmundsdóttir
Héðinsfjarðargöng
Jón forseti
Togaraútgerð
Kvótakerfi
Góðtemplarareglan
Dómkirkjan
Glíma
Íslenski hesturinn
Landbúnaður
Iðnaður
Álver
Ungmennafélög

bls. 60

8.2.2 Spurningar Evrópa
Dublin er höfuðborg hvaða lands?
Svar: Írlands

Hver er höfuðborg Þýskalands?
Svar: Berlín

Prag er höfuðborg hvaða lands?
Svar: Tékklands

Hver er höfuðborg Noregs?
Svar: Osló

Amsterdam er höfuðborg hvaða lands?
Svar: Hollands

Hver er höfuðborg Belgíu?
Svar: Brussel

Hver er höfuðborg Úkraínu?
Svar: Kíev

Varsjá er höfuðborg hvaða lands?
Svar: Póllands

Hver er höfuðborg Spánar?
Svar: Madríd

Hver er höfuðborg Rússlands?
Svar: Moskva

bls. 61

Róm er höfuðborg hvaða lands?
Svar: Ítalíu

Hver er höfuðborg Rúmeníu?
Svar: Búkarest

Hvaða lönd tilheyrðu eitt sinn Sovétríkjunum?
a. Pólland, Eistland, Úkraína og Túrkmenistan
b. Georgía, Moldavía, Hvíta Rússland og Litháen
c. Búlgaría, Eistland, Mongólía og Rússland
d. Lettland, Belgía, Kasakstan og Aserbaídsjan
Svar: a

Hver eru Eystrasaltslöndin?
a. Lettland, Hvíta Rússland og Finnland
b. Eistland, Lettland og Litháen
c. Litháen, Úkranía og Eistland
d. Aserbaídsjan, Eistland og Lettland
Svar: b

Lengsta járnbraut í heimi er staðsett í Evrópu, hvað heitir hún?
a. Jarlovbrautin
b. Síberíubrautin
c. St. Pétursbrautin
d. Stalíngradbrautin
Svar: b

Dýpsta stöðuvatn í heimi er í Rússlandi, hvað heitir það?
a. Moskvuvatn
b. Mongólíuvatn
c. Angarvatn

bls. 62

d. Bajkalvatn
Svar: d

Hvert Norðurlandanna er stærst að flatarmáli?
Svar: Svíþjóð

a. Hvað heita Kákasuslöndin þrjú?
b. Georgía, Armenía og Aserbaidsjan
c.

Rússland og Lettland

d. Eistland, Litháen og Moldavía
e. Rússland, Pólland og Úkraína
Svar: a

Hvaða fjögur mikilvæg hráefni finnast í Rússlandi?
a. Olía, jarðgas, steinkol og kjarnorka
b. Olía, jarðgas, vatnsorka og járn
c. Olía, jarðgas, jarðhiti og járn
d. Olía, jarðgas, steinkol og járn
Svar: d

Mikið kjarnorkuslys varð árið 1986 í
a.

Rússlandi

b. Úkraínu
c. Póllandi
d. Tsjernobyl
Svar: d

Hvert er lengsta fljót Evrópu?
a. Volga
b. Bengal fljót
c. Rín

bls. 63

d. Ob
Svar: a

Ladoga og Onega eru tvö stærstu stöðuvötn í Evrópu, hvar eru þau?
a. Serbíu
b. Póllandi
c. Rússlandi
d. Úkraínu
Svar: c

Hvaða land er stærsta land í heimi að flatarmáli?
Svar: Rússland

Hvað búa ca. margir í Rússlandi?
a. 143 milljónir
b. 100 milljónir
c. 45 milljónir
d. 27 milljónir
Svar: a

Í hvaða landi eru skotapils upprunnin?
a. Skotlandi
b. Frakklandi
c. Rússlandi
d. Þýskalandi
Svar: b

Hvaða ár var byltingin í Rússlandi?
a. Árið 1917
b. Árið 1890
c. Árið 1945

bls. 64

d. Árið 1930
Svar: a

Hvaða tvær Evrópuþjóðir börðust í flestum stórátökum 18. aldarinnar?
a. Englendingar og Þjóðverjar
b. Englendingar og Hollendingar
c. Englendingar og Frakkar
d. Englendingar og Skotar
Svar: c

Hvaða tvö tungumál eru opinber í Vatikaninu?
a. Ítalska og spænska
b. Ítalska og latína
c. Ítalska og portúgalska
d. Ítalska og enska
Svar: b

Hvaða land í Skandinavíu hefur ekki tekið þátt í stríði síðan árið 1814?
a. Danmörk
b. Ísland
c. Finnland
d. Svíþjóð
Svar: c

Hvaða land er stærst Eystrasaltslandanna?
Svar: Litháen

Árið 1991 bættust við þrjú ný lönd í Austur Evrópu, þau eru:
a. Aserbaídsjan, Malta og Pólland
b. Aserbaídsjan, Moldavía og Belgía
c.

Rússland, Moldavía og Úkraína

bls. 65

d.

Rússland, Aserbaídsjan og Moldavía
Svar: c

Í hvaða borg er Keisaraklukkan, stærsta klukka heims?
a. Í Kaupmannahöfn
b. Í London
c. Í Tallinn
d. Í Moskvu
Svar: d

Hvaða tungumál er talað í Moldavíu?
a. Moldavíska
b. Rússneska
c. Rúmenska
d. Enska
Svar: c

Hversu mörg af tíu hæstu fjöllum Bretlands eru í Skotlandi?
a. 1
b. 3
c. 5
d. 10
Svar: d

Frá hvaða landi kom Jósef Stalín?
a. Rússlandi
b. Þýskalandi
c. Georgíu
d. Rúmeníu
Svar: c

bls. 66

Hver er stærsta borg Skotlands?
Svar: Glasgow

Hvert er þéttbýlasta land Evrópu?
a. Holland
b. Þýskaland
c. Belgía
d. Ísland
Svar: a

Hvert er strjálbýlasta land Evrópu?
a. Bretland
b. Ísland
c. Færeyjar
d. Grænland
Svar: b

Hvert er fjölmennasta land Evrópu?
a. Bretland
b. Tyrkland
c. Rússland
d. Þýskaland
Svar: c

Hvert er fámennasta land Evrópu?
a. Grænland
b. Færeyjar
c. Ísland
d. Malta
Svar: b
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Hver er þjóðhöfðingi Danmerkur?
Svar: Drottning Margrét (II)

Í hvaða landi er hæsta hlutfall fangelsaðra íbúa?
a. Úkraínu
b. Rússlandi
c. Englandi
d. Póllandi
Svar: b

Hver er gjaldmiðillinn í Þýskalandi?
a. Þýskt mark
b. Evra
c. Dollari
d. Króna
Svar: b

Hvar er glæpadómstóll Sameinuðu þjóðanna?
Svar: Haag

Hver er gjaldmiðillinn í Danmörku?
a. Evra
b. Dollari
c. Franki
d. Króna
Svar: d

Bretlandi?
a. Evra
b. Sterlingspund
c. Króna

bls. 68

d. Dollari
Svar: b

Hvaða fjögur lönd tilheyra Bretlandi?
Svar: England, Skotland, Wales og Norður-Írland

Hver er þjóðhöfðingi Bretlands?
Svar: Drottning Elisabeth (II)

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Rússland

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Sviss

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Portúgal
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Hvaða litir eru í enska fánanum?
Svar: Rauður og hvítur

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Frakkland

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Færeyjar

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Spánn

Hvaða litir eru í ítalska fánanum?
Svar: Hvítur, grænn og rauður

Hvaða tveir litir eru í gríska fánanum?
Svar: Hvítur og blár
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Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Úkraína

Hvaða borg á Ítalíu er sögð vera tískuhöfuðborg heimsins?
Svar: Mílanó

Hver er þjóðhöfðingi Noregs?
Svar: Haraldur (V) konungur

Hvert er minnsta Evrópuríkið?
a. Ísland
b. Vatíkanið
c. Malta
d. Mónakó
Svar: b

Nefndu tvo stóra fjallgarða í Evrópu
Svar: Úralfjöll, Kákasusfjöll, Alpafjöll, Pýreneafjöll, Karpatafjöll,
Súdetafjöll

Hverjar eru þrjár stærstu eyjarnar í Atlantshafi?
a. Kýpur, Krít og Mallorca
b. Færeyjar, Ísland og Sardína
c. Ísland, Írland og Bretland
d. Bretland, Korsíka og Hjaltland
Svar: c

Á hvaða eyju er Kaupmannahöfn?
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a. Fjóni
b. Jótlandi
c. Sjálandi
d. Lálandi
Svar: c

Hvað nefnist Páfagarður öðru nafni?
Svar: Vatikanið

Í hvaða borg voru ólympíuleikarnir haldnir árið 2004?
a. London
b. Aþenu
c. Róm
d. Tallinn
Svar: b

Króatía tilheyrði eitt sinn
a. Slóveníu
b. Júgóslavíu
c. Rúmeníu
d. Íslandi
Svar: b

Frá hvaða landi kom Móðir Teresa?
a. Albaníu
b. Frakklandi
c. Tyrklandi
d. Svíþjóð
Svar: a

Frá hvaða landi kom raunvísindamaðurinn Galíleó Galíleí?
a. Noregi
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b. Svíþjóð
c. Frakklandi
d. Ítalíu
Svar: d

kaþólska heims?
Svar: Róm

Í hvaða landi er Skakki turninn í Písa?
Svar: Ítalíu

Hvar má finna Effelturninn?
Svar: París - Frakklandi

Hvar má finna Sigurbogann?
Svar: París - Frakklandi

Hvar má finna styttuna af Litlu hafmeyjunni?
Svar: Kaupmannahöfn – Danmörku

Frá hvaða landi koma Bítlarnir?
Svar: Englandi

Hvar á páfinn heima?
Svar: Róm

Hvaðan kemur flamengó dansinn?
Svar: Spáni

Hvar í Evrópu má finna kirkju heilags Basils?
a. Rauða torginu í Moskvu
b. Strikinu í Kaupmannahöfn
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c. Campden í London
d. Barrio Gotico í Barcelona
Svar: a

Liechtenstein er lítið ríki sem liggur á milli tveggja landa í Evrópu, hver eru
þau?
a. Rúmenía og Moldavía
b. Noregs og Svíþjóðar
c. Sviss og Austurríkis
d. Íslands og Færeyja
Svar: c

Ekkert land í heiminum á landamæri að eins mörgum löndum og Þýskaland.
Hversu mörg lönd eru það?
Svar: 9 lönd

Hvaða ár féll Berlínarmúrinn?
a. Árið 1970
b. Árið 1982
c. Árið 1989
d. Árið 2001
Svar: c

Hvaða höf eru norðan við Þýskaland?
a. Eystrasalt og Ermasund
b. Eystrasalt og Norðursjór
c. Svartahaf og Norðursjór
d. Atlantshaf og Kyrrahaf
Svar: b

Hvað var Otto von Bismark kallaður?
a. Gullmaðurinn
bls. 74

b. Járnkanslarinn
c. Stálkanslarinn
d. Alvaldurinn
Svar: b

Í hvaða borg á Ítalíu eru líkklæði Krists geymd?
a. Mílanó
b. Róm
c. Bologna
d. Tórínó
Svar: d

Hverjir börðust í Þorskastríðinu?
Svar: Bretar og Íslendingar

Hvaða lönd tilheyra Norðurlöndunum?
Svar: Ísland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Finnland

Að hvaða löndum á Noregur landamæri?
Svar: Finnlandi, Svíþjóð og Rússlandi

Hvað heitir sundið á milli Danmerkur og Svíþjóðar?
a. Eyrarsund
b. Ermarsund
c. Gíbraltarsund
d. Flugsund
Svar: a

Danmörk samanstendur af þremur megin eyjum, hvað heita þær?
a. Láland, Mön og Langaland
b. Sjáland, Jón og Ljótland
c. Sjáland, Fjónn og Jótland
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d. Óðinsvé, Esbjerg og Horsens
Svar: c

Hvað heita sundin á milli Sjálands, Fjóns og Jótlands?
a. Breiðabelti og Mjóabelti
b. Stórabelti og Litlabelti
c. Svartasund og Ermasund
d. Fjallasund og Stórasund
Svar: b

Í hvaða borg er Kristjánsborgarhöll?
a. London
b. Róm
c. Kaupmannahöfn
d. París
Svar: c

Hvað heitir stærsti jökull Evrópu?
Svar: Vatnajökull

Hver eru algengustu trúarbrögð í Evrópu?
a. Islam
b. Búddatrú
c. Hindúismi
d. Kristni
Svar: d

Tungumál í Evrópu koma frá þremur megin stofnum, hverjir eru þeir?
a. Germönsk mál, retró-rómanska og úgrísk mál
b. Germönsk mál, slavnesk mál og rómönsk mál
c. Lálensk mál, rómönsk mál og stafa mál
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d. Gelíska, baskneska og sanskrít
Svar: b

Frá hvaða landi koma Volkswagen bifreiðar?
Svar: Þýskalandi

Eftir hvern er málverkið Mona Lisa?
Svar: Leonardó da Vinci

Hver er hæsta fjallakeðja Evrópu?
a. Úralfjöll
b. Litlufjöll
c. Stórufjöll
d. Alpafjöll
Svar: d

Hvaða lönd eru stundum kölluð Niðurlönd?
a. Belgía, Holland og Lúxemborg
b. Svíþjóð, Noregur og Danmörk
c. Færeyjar, Ísland og Grænland
d. Búlgaría, Belgía og Ítalía
Svar: a

Hvaða landi tilheyrir eyjan Sardinía?
Svar: Ítalíu

Í hvaða borg er klukkuturninn Big Ben?
Svar: London
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8.2.2.1 Orðskýringar Evrópa
Norðurlönd
Skandinavía
Balkanskagi
Eystrasaltslöndin
Ermarsund
Sovétríkin
Eyrarsund
Svartahaf
Kyrrahaf
Atlantshaf
Úkraína
Moldavía
Rín
Bretland
Alpafjöll
Andersfjöll
Glæpadómstóll
Lissabon
Madríd
Lúxemborg
Evrópusambandið
Berlínarmúrinn
Konungsstjórn
Drottning
Úralfjöll
Síberíubrautin
Fyrri heimsstyrjöldin
Kalda stríðið
Vadíkanið
Aþena
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Germönsk mál
Evra
Feneyjar
Múrmansk
Sjáland
Stórabeltið
Rauða torgið
Oxford háskóli
Vatn
Dóná
Jarðgas
Jótland
Flamengó dans
Saltfiskur
Wembley
Mónakó
Krít
Malta
Búdapest
Þýskt mark
Bern
Leonardo da Vinci
Elísabet Englandsdrottning
Karl Bretaprins
Rétttrúnaðarkirkjan
Kaþólska kirkjan
Sigurboginn
Albanía
Móðir Teresa
Versalasamningurinn
Pýreneafjöllin
Latína
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Gíbraltarsund
Wales
Einræðisherra
Stalín
Lenín
Færeyjar
Tallin
Franska byltingin
Olía
Miðjarðarhaf
Kommúnismi
Borgarmenning
Tívolí
Flatarmál
Ferkílómetrar
Vínekrur
Grísk goðafræði
Hraðlest
Neðanjarðarlest
Jarðgöng
Barrskógur
Laufskógur
Einræði
Skógrækt
Orkumál
Blý
Volga
Skipaskurður
Freðmýri
Hafstraumur
Beitiland
Gresja
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Baðmull
Steinkol
Demantar
Kjarnorkusprengja
Úran
St. Pétursborg
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8.2.3 Spurningar Asía

Asía er þéttbýlasta heimsálfan, þar býr meira en
a. 30% íbúa heims
b. 40% íbúa heims
c. 50% íbúa heims
d. 70% íbúa heims
Svar: c

Í hvaða borg á Indlandi eru 100.000 heimilislausir sem borga leigu fyrir þau
forréttindi að sofa á gangstéttum?
a. Bombay
b. Delí
c. Mumbai
d. Kolkata
Svar: a

Fæðingatíðni:
a. Er hægt að mæla með því að skoða hve mörg börn fæðast á ári miðað
við hverja 1000 íbúa
b. Er hægt að mæla með því að skoða hve mörg börn fæðast á ári miðað
við hverja 100 íbúa
c. Er hægt að mæla með því að skoða hve mörg börn fæðast á ári miðað
við hverja 10 íbúa
d. Er hægt að mæla með því að skoða hve mörg börn fæðast á ári miðað
við hverja 1.000.000 íbúa
Svar: a

Til að viðhalda mannkyninu þarf hver kona að fæða að meðaltali
a. 5,6 börn
b. 1,4 börn
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c. 2,1 börn
d. 18 börn
Svar: c

Í Kína er barnakvóti, hver fjölskylda má eiga
a. 1 barn
b. 2 börn
c. 3 börn
d. 4 börn
Svar: a

Hver er stærsta borg Kína auk þess að vera ein mesta verslunarborg
Austur―Asíu?
a. Shanghai
b. Peking
c. Delí
d. Lasa
Svar: a

Kína þekur
a. 2% af landsvæði heimsins
b. 7% af landsvæði heimsins
c. 17% af landsvæði heimsins
d. 20% af landsvæði heimsins
Svar: b

Eitt helsta vandamál Kína er
a. Fólksfjölgun
b. Umhverfisvandamál
c. Matarskortur
d. Uppskerubrestur
Svar: b
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Hver eru helstu trúarbrögð Indlands?
a. Búddismi
b. Islam
c. Gyðingdómur
d. Hindúismi
Svar: d

Hver er stærsti eyjaklasi í heimi?
Svar: Indónesía

Hvar liggja mörk Asíu og Evrópu?
a. Um Dardanellsund og Bospórusund
b. Um Ermarsund og Eyrarsund
c. Um Miðjarðarhaf og Barentshaf
d. Um Konuhaf og Svæðahaf
Svar: a

Hvaða Asíuland er heimsins mesti olíuinnflytjandi?
a. Kína
b. Japan
c. Indland
d. Sádi–Arabía
Svar: d

Hvar liggja mörk Asíu og Afríku?
a. Við Indlandshaf
b. Við Andersfjöll
c. Við Súezskurðinn
d. Við Kyrrahaf
Svar: c
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Í hvaða Arabíuríki er hæsta hlutfall kristinna manna?
a. Óman
b. Líbanon
c. Íran
d. Írak
Svar: b

Hið mikla landflæmi Asíu teygir sig yfir öll loftlagsbelti
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Hvað eru mörg sjálfstæð ríki í Asíu?
a. Um 30
b. Um 40
c. Um 50
d. Um 80
Svar: c

Kína er næstum
a. 10 sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
b. 100 sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
c. 1000 sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
d. 10.000 sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
Svar: b

Hver af eftirtöldum ríkjum eru í Asíu:
a. Ástralía, Indland og Singapúr
b. Bombay, Kalkútta, Japan og Kína
c. Kína, Indland, Víetnam og Kórea
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d. Japan, Kína, Tyrkland og Manila
Svar: c

Í hvaða tveimur löndum búa um 37% af íbúum jarðar?
Svar: Kína og Indlandi

Afhverju er Tíbet stundum kallað „ Þak heimsins“?
a. Vegna þess að stór hluti landsins er undir sjávarmáli
b. Vegna þess að stór hluti landsins er eingöngu byggður af munkum
sem iðka trú sína af miklum móð
c. Vegna þess að stór hlut landsins er í 4000-5000 metra hæð yfir
sjávarmáli
d. Vegna þess að stór hluti landsins er undir stóru þaki
Svar: c

____________ er það hráefni sem mest er af í Kína og mestu máli skiptir fyrir
efnahag landsins
a. Olía
b. Bómull
c. Kopar
d. Steinkol
Svar: d

Hvað nota Kínverjar til upphitunar á heimilum og vinnustöðum og einnig til
að framleiða rafmagn?
a. Timbur
b. Kol
c. Rafmagn
d. Strá
Svar: b
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Í hvaða sjálfstæða fylki Kína finnur þú Jiachan, hæstu byggðu borg heims?
Svar: Tíbet

Hvaða borg er miðstöð iðnaðar og efnahagslífs um alla Suðaustur−Asíu?
a. Tókýó
b. Hong Kong
c. Bangkok
d. Shanghai
Svar: b

Í hvaða landi eru flestir háskólar heims?
a. Indlandi
b. Kína
c. Bandaríkjunum
d. Englandi
Svar: a

Hvar í Asíu er stærsta höfn í heimi?
a. Tíbet
b. Japan
c. Kína
d. Indlandi
Svar: c

Móti hverjum einum Íslendingi eru hvað margir Kínverjar?
a. 100.000
b. 10.000
c. 6000
d. 4500
Svar: d

Indland er
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a. Þrisvar sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
b. Tíu sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
c. Þrjátíu sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
d. Hundrað sinnum stærra en Ísland að flatarmáli
Svar: c

Höfuðborg Kína er
a. Tókýó
b. Peking
c. Shanghai
d. Kaupmannahöfn
Svar: b

Japan er
a. Eyja
b. Á landamæri við Thailand og Kína
c. Er hluti af Miðausturlöndum
d. Er hluti af Norðurlöndum
Svar: a

Er Tyrkland partur af Asíu?
a. Já
b. Nei
Svar: a

Hvar má finna hæstu byggingu í heimi?
a. Japan
b. Kóreu
c. Dubai
d. Srí Lanka
Svar: c
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Hvaða þjóð byrjaði fyrst að nota peningaseðla?
a. Kínverjar
b. Japanir
c. Indverjar
d.

Kóreu menn
Svar: a

Arabía er eitt helsta
a. Olíufurstadæmi í heimi
b. Kolútflutningsland í heimi
c. Hrísgrjónaútflutningsland í heimi
d. Kaffiframleiðsluland í heimi
Svar: a

Mikil átök hafa verið á seinustu árum á milli
a. Mongólíu og Tyrklands
b. Íran og Pakistan
c. Malasíu og Íslands
d. Japan og Jemen
Svar: b

Í Islam eru tvær megin stefnur en þær eru Súnna og Shia, hver eru helstu
ágreiningsmál þeirra?
a. Hvað þeir eiga að borða
b. Hver sé hin heilaga borg
c. Hverjir eiga að fara í Pílagrímsferðir
d. Hver sé eftirmaður Múhameðs
Svar: d

Hverjar eru fimm stoðir Islam?
a. Trúarjátningin, bænin, ölmusan, fastan og búfénaður
b. Trúarjátningin, bænin, ölmusan, fastan og eftirmaður Múhameðs
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c. Trúarjátningin, bænin, ölmusan, fastan og pílagrímsferð
d. Trúarjátningin, bænin, ölmusan, fastan og lífið
Svar: c

Hvar er Mekka?
a. Í Jemen
b. Í Sádi−Arabíu
c. Í Oman
d. Í Þýskalandi
Svar: b

Múslimar mega ekki borða:
a. Svínakjöt
b. Nautakjöt
c. Kjúklingakjöt
d. Hrefnukjöt
Svar: a

Hong Kong, Shanghai, Wuhun og Harbin eru?
a. Héruð í Kína
b. Fjöll í Kína
c. Borgir í Kína
d. Kínverskur matur
Svar: c

Kóraninn er
a. Helgirit Hindúa
b. Helgirit Kristinna manna
c. Helgirit Búddatrúa
d. Helgirit Múslima
Svar: d
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Hvaða maður er líklega þekktastur allra Indverja í seinni tíð?
a. Jesú
b. Mahatma Gandhi
c. Múhamed
d. Allah
Svar: b

Hver eru elstu helgirit Hindúa?
a. Biblían
b. Vedaritin
c. Kóraninn
d. Nýja testamentið
Svar: b

Hver er upphafsmaður Búddhadóms?
a. Siddharta Gautama
b. Múhamed
c. Allah
d. Jesú Kristur
Svar: a

Afhverju er Lop Nor nefnt „Stöðuvatnið óstöðuga“?
a. Íbúarnir við vatnið skipta um skoðanir eftir því hvert vindurinn blæs
b. Stjórnvöld í Kína vilja að vatnið tilheyri Indlandi en ekki Kína
c. Fiskurinn í vatninu er svo óstöðugur
d. Vatnið breytir um staðsetningu vegna leðju sem kemur með ánni
Tarim
Svar: d

Í hvaða trúarbrögðum eru karma og endurholdgun partur af trúnni:
a. Hindúisma
b. Búddadómi
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c. Ásatrú
d. Islam
Svar: b

Hversu margar stjörnur eru í þjóðfána Kína?
Svar: 5

Í frumskógum Kína er að finna nokkur fágæt dýr, tvö þeirra eru
a. Blettatígrar og risaeðlur
b. Síberíutígrar og risapöndur
c. Jakuxar og Síberíubirnir
d. Íslenski hesturinn og Kínarottan
Svar: b

Kyrrahaf er
a. Minnsta haf í heimi
b. Stærsta haf í heimi
c. Er á milli Indlands og Oman
d. Er á milli Ástralíu og Indónesíu
Svar: b

Hver er uppistaða í mat Kínverja?
a. Hrísgrjón og hveitinúðlur
b. Fuglakjöt
c. Nautgripir
d. Brauðmeti og hrísgrjón
Svar: a

Hver er næst stærsti eyjaklasi í heimi?
Svar: Filippseyjar

Hvaða flói er á milli Íran og Sádí−Arabíu?
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a. Bengalflói
b. Panamaflói
c. Faxaflói
d. Persaflói
Svar: d

Hversu stór hluti Kína vinnur við landbúnað?
a. 45%
b. 50%
c. 65%
d. 75%
Svar: b

Hvað búa margir í Kína?
a. Um 1,3 milljarður
b. Um 1,3 milljónir
c. Um 13 milljónir
d. Um 130 milljónir
Svar: a

Hvað eru mörg sambandsríki í Indlandi?
a. 14
b. 25
c. 45
d. 75
Svar: b

Hversu mörg lönd eiga landamæri að Indlandi?
Svar: 6
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Hvaða dýr er heilagt á Indlandi?
Svar: Kýr

Hvað heitir helgasta fljót Indlands?
a. Banges
b. Flanges
c. Danges
d. Ganges
Svar: d

Hvað heitir höfuðborg Indlands?
Svar: Nýja−Delí

Hvað er Taj Mahal?
a. Grafhýsi
b. Fátækrahverfi
c. Verslunartorg
d. Borg í sunnanverðu Indlandi
Svar: a

Hvert er gælunafn Bombay, sem er helsta kvikmyndaborg Indlands?
Svar: Bollywood

Í hvaða landi er Taj Mahal?
Svar: Indlandi

Hvað eru íbúar Indlands margir?
a. Rúm milljón
b. Rúmur milljarður
c. Rúmir tveir milljarðar
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d. Tvær milljónir
Svar: b

Hvað eru mörg tungumál töluð á Indland?
a. 4
b. 20
c. 10
d. 200
Svar: d

Hversu há prósenta Indverja eru Hindúar?
a. Um 1%
b. Um 15%
c. Um 60%
d. Um 85%
Svar: d

Hvaða þjóð á þennan fána?

Kórea

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Filippseyjar
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Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Kína

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Japan

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Indland

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Srí Lanka
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Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Taíland

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Víetnam

Hvers konar gjaldmiðill er notaður í Kína?
a. Evra
b. Dollari
c. Yuan
d. Juana
Svar: c

Hverskonar stjórnarfar er í Taílandi?
a. Lýðveldi
b. Þingbundið konungsríki
c. Einveldi
d. Sjálfstjórn
Svar: b

Hver er höfuðborg Indónesíu?
a. Hong Kong
b. Dubai
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c. Shang Mai
d. Jakarta
Svar: d

Hverjar eru helstu útflutningsvörur Írak?
a. Hráolía, oíluvörur, döðlur og sement
b. Lambakjöt, epli, olía og kopar
c. Hrísgrjón, ferskjur, kol og timbur
d. Súkkulaði, epli, bananar og appelsínur
Svar: a

Hvað er laufskógur?
a. Skógar þar sem lauftré eru ríkjandi og loftslag er temprað
b. Skógar þar sem barrtré eru ríkjandi og loftslag er temprað
c. Skógar þar sem lauftré eru ríkjandi og þar er heimskautaloftslag
d. Skógar með blönduðum trjám
Svar: a

Hvernig plöntur lifa í eyðimörkum?
a. Rósir og lauftré
b. Plöntur sem hafa aðlagast þurrki og hafa vel þróað rótarkerfi og hafa
mikið af laufblöðum
c. Plöntur sem hafa aðlagast þurrki og hafa vel þróað rótarkerfi og hafa
lítil eða engin laufblöð
d. Plöntur sem hafa aðlagast þurrki og hafa vel þróað orkukerfi og eru
með harðar greinar
Svar: c

Hver eru ríkjandi trúarbrögð íbúa Ísraels?
Svar: Gyðingdómur

Hvar er Grátmúrinn?
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a. Peking
b. Mekka
c. Jakarta
d. Jerúsalem
Svar: d

Afhverju var Kínamúrinn byggður?
a. Kínverjar vildu byggja sér kennileyti
b. Hann var byggður sem vegurinn til endurholdgunar
c. Hann var reistur til að vernda Kína gegn innrásum
d. Hann var reistur til að englar gætu sest á hann
Svar: c

Í hvaða borg fæddist Jesú og hvað voru vitringarnir margir?
Svar: Borgin heitir Betlehem og vitringarnir voru 3

Hvaða tungumál er talað í Ísrael?
Svar: Hebreska

Aralvatn liggur bæði í
a. Afganistan og Pakistan
b. Túrkmenistan og Íran
c. Úsbekistan og Kasakstan
d. Rússlandi og Kasakstan
Svar: c

Í hvaða landi eru Hiroshima og Nagasaki?
Svar: Japan

Hvaða land í Asíu hefur næst stærsta markaðshagkerfi heims?
a. Kína
b. Íran
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c.

Kórea

d. Japan
Svar: d

Hvaða fljót renna/runnu í Aralvatn?
a. Rín og Pín
b. Amu Darja og Syr Darja
c. Anastasías og Alexandra
d. Sevral fljót og Balkhash fljót
Svar: b

Í Sádí−Arabíu eru
a. Stærstu gullnámur heims
b. Stærstu olíulindir heims
c. Stærstu kolanámur heims
d. Stærstu álver heims
Svar: b

Tígris og Efrat eru
a. Fossar í Sýrlandi
b. Hof í Jórdaníu
c. Ár í Írak
d. Fjöll í Kína
Svar: c
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8.2.3.1 Orðskýringar Asía

Miðausturlönd
Kaspíahaf
Persaflói
Arabíuhaf
Kyrrahaf
Sri Lanka
Malasía
Óman
Súesskurðurinn
Heimsálfa
Hebreska
Hiroshima
Olíuauðlynd
Singapúr
Bagdad
Kaktus
Háhýsi
Thaílendingur
Bómullarverksmiðjur
Suður−Kórea
Verksmiðja
Aralvatn
Stéttaskiptning
Pílagrímsferð
Mekka
Grátmúrinn
Búddahof
Gyðingdómur
Rabbíni
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Ganges
Bengalflói
Himalajafjöll
Nepal
Bangladesh
Hagkerfi
Risapöndur
Síberíutígrar
Hveitinúðlur
Kornrækt
Akurlendi
Nautgripir
Stöðuvatnið óstöðuga
Þungaiðnaður
Efnaiðnaður
Bílaframleiðsla
Vefnaðariðnaður
Lyfjaiðnaður
Bombay
Gulahaf
Taívan
Mongólía
Kínverskur matur
Dubai
Hong Kong
Fólksfjöldi
Delí
Flóð
Sandstormar
Landbúnaðarár
Sambandsríki
Hafnarborg
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Laufskógar
Kínversk tákn
Monsúnvindarnir
Sojabaunir
Vinnuafl
Hrísgrjónaframleiðandi
Steinkol
Járngrýti
Samgöngur
Keisaraskurðurinn
Járnbraut
Vöruflutningar
Ríkjasamband
Gangesdalur
Fasta
Ölmusa
Heilagur
Atvinnulíf
Landshlutar
Slumb dog millionarie
Betlarar
Veiði
Árás
Húsnæði
Bambus
Heimaland
Górilla
Kjarni
Plága
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8.2.4 Spurningar Afríka

Afríka er
a. Stærsta heimsálfan
b. Næststærsta heimsálfan
c. Minnsta heimsálfan
d. Kaldasta heimsálfan
Svar: b

Í Afríku myndast mesta þéttbýlið þar sem
a. Nóg er af vatni
b. Nóg er af olíu
c. Nóg er af kolum
d. Nóg er af landi
Svar: a

Efnahagslíf flestra Afríkulanda byggist að mestu upp á
a. Iðnaði
b. Landbúnaði
c. Stóriðju
d. Sjálfsþurftarbúskap
Svar: d

Hvað er Afríka stór að flatarmáli í samanburði við Evrópu?
a. Fimm sinnum stærri
b. Þrisvar sinnum stærri
c. Fimm sinnum minni
d. Þrisvar sinnum minni
Svar: b

Hvað eru mörg ríki í Afríku (2012)?
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a. 25
b. 35
c. 55
d. 72
Svar: c

Nefndu eitt stórt fljót í Afríku
Svar: Níl, Níger, Saír og Sambesí

Hversu margir litir eru í þjóðfána Lýbíu?
Svar: Einn (grænn)

Á hvað myndir þú setjast ef þú velur rakumi sem ferðamáta í Afríku?
a. Fíl
b. Hest
c. Úlfalda
d. Asna
Svar: c

Hvaða jarðargróður er fluttur út frá Afríku?
a. Jarðhnetur, kaffi, te og kakó
b. Kartöflur, korn, hrísgrjón og kaffi
c. Vínber, hrísgrjón, epli og te
d. Hnetur, hrísgrjón, sveppir og krydd
Svar: a

Nefndu tvö dæmi um verðmæt jarðefni sem finnast í Afríku
Svar: Gull, demantar, kopar, króm og mangan

Nefndu dæmi um tvö vandamál sem Afríka á helst við að etja núna?
Svar: Fólksfjölgun, borgarvæðing, lækkandi verð á hráefnum,
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skuldasöfnun og fátækt

Hvers vegna eru landamæri Keníu bein?
Svar: Nýlenduveldin drógu þau með reglustiku

Í Afríkusigdalnum hafa myndast mörg stór stöðuvötn. Nefndu eitt þeirra
Svar: Viktoríuvatn, Turkanavatn, Tanganyikavatn og Malawivatn

Hvar í Keníu búa hirðingjar með skepnur sínar?
a. Í fjöllum
b. Í borgum
c. Á þurrkasvæðum
d. Á bátum sínum
Svar: c

Afríka er
a. Fátækasta heimsálfan
b. Ríkasta heimsálfan
c. Strjálbýlasta heimsálfan
d. Láglendasta heimsálfan
Svar: a

Langflest ríki í Afríku eru fyrrverandi nýlendur
a. Evrópuríkja
b. Ríkja í Norður−Ameríku
c. Asíuríkja
d. Íslendinga
Svar: a

Hvað heitir stærsta stöðuvatn Afríku?
a. Malavivatn
b. Afríkuvatn
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c. Viktoríuvatn
d. Stöðuvatnið endalausa
Svar: c

Aðeins er hægt að finna regnskóga
a. Í vestanverðri Afríku
b. Í austanverðri Afríku
c. Í norðanverðri Afríku
d. Í Sahara
Svar: a

Í Afríku er hægt að finna dýr á borð við
a. Kengúrur, Síberíutígra og túnfisk
b. Kínarottur, hesta og fjárhunda
c. Hýenur, blettatígra og ljón
d. Litlar risaeðlur, tígrisdýr og fíla
Svar: c

Hvað heitir stærsta eyðimörk í heimi?
Svar: Sahara

Sahara eyðimörkin er
a. 83 sinnum stærri en Ísland
b. 61 sinnum stærri en Ísland
c. 26 sinnum stærri en Ísland
d. 3 sinnum stærri en Ísland
Svar: a
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Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Egyptaland

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Nígería

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Fílabeinsströndin

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Líbía

Hvaða þjóð á þennan fána?
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Svar: Namibía

Hvaða þjóð á þennan fána?

Afríka

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Úganda

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Kenía

Hvað heitir höfuðborg Egyptalands?
Svar: Kaíró

Hvaða Afríkuland hefur um 100 þjóðbrjót innan landamæra sinna?
a. Líbía
b. Kenía
c. Suður–Afríka
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d. Egyptaland
Svar: b

Ef mannfjöldaspár Sameinuðu þjóðanna standast mun bráður vatnsskortur
hrjá __________ Afríku fyrir árið 2025
a. Helming
b. Tvo þriðju
c. Einn fjórða
d. Alla
Svar: b

Hver er helsta von Afríkubúa til að komast hjá vatnsskorti í framtíðinni?
a. Búa til fleiri vatnsból
b. Vinna ferskvatn úr sjó
c. Gróðursetja fleiri tré
d. Búa til rigningu
Svar: b

Í engu Afríkulandi eru lífskjör sambærileg við það sem gerist á Íslandi
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Afríka er sú heimsálfa sem skemmst er komin í iðnvæðingu
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Hve mörg prósent af flatarmáli Afríku eru nýtt til jarðyrkju?
a. Um 6%
b. Um 10%
c. Um 12%
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d. Um 30 %
Svar: d

Hvar búa flestir í Egyptalandi?
a. Í eyðimörkinni
b. Á hálendinu
c. Við ánna Níl
d. Í höfuðborg landsins Kaíró
Svar: c

Íbúar Egyptalands trúa flestir á
a. Guð
b. Allah
c. Búdda
d. Anda
Svar: b

Flestir íbúar Norður−Afríku eru
a. Súnní múslimar
b. Shia múslimar
c. Búddistar
d. Mótmælendur
Svar: a

Hver er höfuðborg Suður−Afríku?
Svar: Cape Town (Höfðaborg)

Suður−Afríka er þekkt fyrir
a. Skemmtanahald
b. Útflutning á minkaskinni
c. Aðskilnað hvítra og svartra
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d. Jákvæð viðhorf í garð kvenna á vinnumarkaði
Svar: c

Helstu trúarbrögð í Suður−Afríku eru
a. Hindúismi
b. Búddismi
c. Mótmælendatrú
d. Rómversk kaþólsk trú
Svar: c

Hver er höfuðborg Líbíu?
a. Trípólí
b. Trópí
c. San José
d. Cape Town
Svar: a

Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng? Eyðimerkur verða til þegar:
a. Regnlítið háþrýstiveðurfar er ríkjandi
b. Langt er til hafs
c. Vindasamt lágþrýstiveðurfar er ríkjandi
d. Há fjöll valda því að landsvæði liggja í regnvari
Svar: c

Hvað nefnist þurra svæðið fyrir sunnan Sahara?
a. Afrek
b. Líon
c. Sahel
d. Sudanium
Svar: c
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Hversu mörg prósent Afríkubúa búa í þéttbýli?
a. 11%
b. 33%
c. 66%
d. 88%
Svar: b

Hvað eru töluð mörg tungumál í Afríku?
a. Yfir 100 tungumál
b. Yfir 500 tungumál
c. Yfir 1000 tungumál
d. Yfir 5000 tungumál
Svar: c

Hvar eru mörkin milli Asíu og Afríku?
Svar: Við Súesskurðinn

Hvaða Afríkuríki er fjölmennast?
a. Úganda
b. Egyptaland
c. Nígería
d. Kína
Svar: c

Hvað heitir lengsta fljót í heimi?
Svar: Níl

Hvað heitir stærsta fjall Afríku?
a. Killimanjaro
b. Atlasfjall
c. Jbel Toubkal
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d. Everest
Svar: a

Hvar í Afríku er Killimanjaro (stærsta fjall Afríku)?
a. Namibíu
b. Nígeríu
c. Líbíu
d. Tansaníu
Svar: d

Hversu mörg tungumál eru skráð í Nígeríu?
a. 2
b. 10
c. 100
d. 400
Svar: d

18 af 20 fátækustu þjóðum heims eru í Afríku
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Yfir 60% af gulli veraldar er unnið í Suður−Afríku
a. Rétt
b. Rangt
Svar: b yfir 40% af gulli veraldar er unnið í Suður−Afríku

Madagaskar er
a. Stærsta eyja heims
b. Minnsta eyja heims
c. Næst stærsta eyja heims
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d. Fjórða stærsta eyja heims
Svar: d

Hvaða tungumál eru töluð í Madagaskar?
a. Malagaska og enska
b. Malagaska og þýska
c. Malagaska og franska
d. Mongólska og spænska
Svar: c

Í hvaða landi er Voltavatn sem er stærsta manngerða vatn heims?
a. Noregi
b. Líbíu
c. Ghana
d. Úganda
Svar: c

Hvaða Afríkuland er með stórt R á miðju þjóðfána síns?
Svar: Rúanda

Hvert af eftirtöldum löndum er ekki land í Afríku
a. Chile
b. Gabon
c. Lesótó
d. Egyptaland
Svar: a
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8.2.4.1 Orðskýringar Afríka
Uppreisn
HIV
Smit
Nýlendur
Dauðsföll
Fátækt
Þrælahald
Stjórnarandstaða
Sahara eyðimörk
Eyðni
Angóla
Madagaskar
Aðskilnaðarstefna
Alnæmi
Egyptaland
Níl
Líbía
Nígería
Eþíópía
Alsír
Kamerún
Súesskurður
Simbabve
Cape Town (Höfðaborg)
Túnis
Siðmenning
Malaga
Hýena
Kairó
Blettatígur
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Ljón
Sebrahestur
Jarðyrkja
Sahel
Píramídar
Viktoríuvatn
Landamæri
Vatnsskortur
Fornleifar
Fátækt
Súnni Múslimar
Lífskjör
Vatnsveita
Ungbarnadauði
Barnaþorp
Barnaþrælkun
Hjálparsamtök
Rauði Krossinn
Munaðarleysingi
Sjúkrahús
Skólar
Menntun
Góðrarvonarhöfði
Senegal
Genea
Viktoríufossar
Afríkusigdalurinn
Fílabeinsströndin
Afríkufíllinn
Gíneuflói
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8.2.5

Ameríka

Árið 1870 hófust svokallaðar Vesturferðir Íslendinga hvar settust fyrstu
Vesturfararnir að?
1. Bandaríkjunum og Argentínu
2. Bandaríkjunum og Kanada
3. Bandaríkjunum og Grænlandi
4. Bandaríkjunum og Brasilíu
Svar: d

Hvað heitir bærinn sem Vestur Íslendingum var úthlutað þegar þeir settust
að í Kanada?
a. Gamla Ísland
b. Nýja Ísland
c. Víkingabær
d. Norðurbærinn
Svar: b

Hvar eru álfumörkin milli Norður- og Suður Ameríku?
a. Við Flórídasund
b. Við landamæri Mexíkó og Gvatemala
c. Við Panamaskurð
d. Við landamæri Kosta Ríka og Panama
Svar: c

Hvar eru mökin milli enkumælandi og rómönsku Ameríku?
a. Við landamærafljótið milli Bandaríkjanna og Mexíkó, Rio Grande
b. Við Panamaskurð
c. Við landamæri Gvatemala og Hondúras
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d. Við landamæri Bandaríkjanna og Kanada
Svar: a

Hvað heitir fjallakeðjan sem teygir sig meðfram vesturströnd Ameríku?
a. Andersfjöll
b. Grand Canyon (Miklagljúfur)
c. Yellow stone
d. Cordillerafjöll
Svar: d

Hvaða loftslagsbelti er að finna í Ameríku?
a. Hitabeltisloftslag
b. Heitttemprað- og tempraðloftslag
c. Hitabeltis- og tempraðloftslag
d. Öll (hitabeltis-, heitttemprað, temprað, heimskautaloftslag)
Svar: d

Hvenær fann Kólumbus Ameríku?
a. Árið 1372
b. Árið 1492
c. Árið 1543
d. Árið 1634
Svar: b

Hvað eru sambandsríki Bandaríkjanna mörg?
a. 10
b. 20
c. 50
d. 70
Svar: c

Hvað búa margir íbúar í Bandaríkjunum (2010)?
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a. Um 100 milljónir
b. Um 308 milljónir
c. Um 505 miiljónir
d. Um 900 milljónir
Svar: b

Hvenær voru Bandaríkin stofnuð?
a. Árið 1552
b. Árið 1662
c. Árið 1776
d. Árið 1890
Svar: c

Hvað búa margir íbúar í Kanada (2011)?
a. Um 2 milljónir
b. Um 7 milljónir
c. Um 12 milljónir
d. Um 34 milljónir
Svar: d

Hvaðan koma á okkar dögum flestir ólöglegir innflytjendur til Bandaríkjanna?
a. Frá rómönsku Ameríku
b. Frá Afríku
c. Frá Asíu
d. Frá Evrópu
Svar: a

Fyrir hvað stendur skammstöfunin USA?
Svar: United States of America

Hvert er flatasta fylki Bandaríkjanna?
a. Alabama
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b. Flórída
c. Kalifornía
d. Texas
Svar: b

Hvar eru miðstöðvar bílaiðnaðarins í Bandaríkjunum?
a. New Jersey
b. Texas
c. Detroit
d. Flórída
Svar: c

Hvar eru miðstöðvar skemmtanaiðnaðarins í Bandaríkjunum?
a. Dallas
b. Los Angeles
c. Las Vegas
d. New York
Svar: b

Hvert er eina bandaríska fylkið sem hefur ekki hvíta menn í meirihluta?
a. Texas
b. New Jersey
c. Flórída
d. Hawaii
Svar: d

Hvert er annað stærsta ríki heims?
a. Bandaríkin
b. Mexíkó
c. Kanada
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d. Panama
Svar: c

Hvað heitir áin sem rennur á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó?
a. Mississippi
b. Rio Grande
c. Santiago
d. Missouri
Svar: b

Hver er höfuðborg Bandaríkjanna?
Svar: Washington DC

Er hægt að finna gull og silfur í bandarískri náttúru?
a. Já
b. Nei
Svar: a

Í hvaða borg í Bandaríkjunum voru þrjú af fimm hæstu mannvirkjum heims í
byrjun ársins 1995?
a. New York
b. Chicago
c. Los Angeles
d. Las Vegas
Svar: b

Hvað eiga Kanada, Bandaríkin og Mexíkó meðal annars sameiginlegt?
a. Í öllum löndunum er kona forseti
b. Í öllum löndunum eru hrísgrjón aðal útflutningsvaran
c. Öll löndin eru sambandsríki
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d. Íbúar landanna tala allir ensku
Svar: c

Hvaða höf tengir Panamaskurðurinn saman?
a. Atlantshaf og Svartahaf
b. Atlantshaf og Karíbahaf
c. Kyrrahaf og Karíbahaf
d. Kyrrahaf og Indlandshaf
Svar: c

Hversu margir þverbekkir eru í þjóðfána Bandaríkjanna?
Svar: 13

Hvaða tungumál eru töluð í Kanada?
a. Franska og spænska
b. Franska og enska
c. Enska og spænska
d. Enska og þýska
Svar: b

Hvaða tungumál er talað í Mexikó?
Svar: Spænska

Í Norður−Kanada búa meðal annars
a. Frumbyggjar og inúítar
b. Indíánar
c. Inúítar
d. Inúítar og eskimóar
Svar: a

Norður−Ameríka er
a. Stærsta heimsálfan
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b. Þriðja stærsta heimsálfan
c. Kaldasta heimsálfan
d. Heitasta heimsálfan
Svar: b

Hvenær var gerð árás á Tvíburaturnana í New York?
Svar: 11. september 2001

Hver er elsti þjóðgarður í heimi?
a. Vatnajökulsþjóðgarður
b. Grand Canyon (Miklagljúfur)
c. Yellow stone
d. Þjóðgarður Grænlands
Svar: c

Hvað er meðal annars það sem dregur ferðamenn til að skoða Yellow Stone
þjóðgarðinn í Bandaríkjunum?
a. Steppur og eyðimerkur
b. Vatns- og leirhverir
c. Elsta tré í heimi
d. Elsta dýr í heimi
Svar: b

Hvar eru Niagarafossarnir?
a. Á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó
b. Á landamærum Bandaríkjanna og Kanada
c. Við þjóðveg 66 í Bandaríkjunum
d. Í Grand Canyon (Miklagljúfri) í Bandaríkjunum
Svar: b

Hvað heitir höfuðborg Kanada?
a. Winnipeg
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b. Québec
c. Montreal
d. Ottawa
Svar: d

Hvar er embættisbústaður forseta Bandaríkjanna og hvað heitir hann?
Svar: Washington, Hvíta húsið

Hvaða fylki í Bandaríkjunum er leiðandi í tóbaksræktun og tóbaksvinnslu?
a. Norður–Karólína
b. Texas
c. Californía
d. Flórída
Svar: a

Kentucky er ekki einungis nafn á kjúklingastað heldur er það líka heiti á
a. Fylki í Bandaríkjunum
b. Á í Bandaríkjunum
c. Fjallgarði í Bandaríkjunum
d. Borg í Bandaríkjunum
Svar: a

Hvað tákna rendurnar 13 í fána Bandaríkjanna?
a. Fyrstu 13 fylkin
b. Fyrstu 13 forsetana
c. 13 borgir í Bandaríkjunum
d. Fyrstu 13 hermennina sem dóu fyrir þjóð sína
Svar: a

Nefndu fjögur lönd í Mið – Ameríku
Svar: Belis, El Salvador, Gvatemala, Hondúras, Kosta Ríka,
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Níkaragva, Panama, Kúba

Hvaða litir eru í þjóðfána Kúbu?
Svar: Rauður, hvítur og blár

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Panama

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Mexíkó

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Gvatemala

Hvaða gjaldmiðill er notaður í Bandaríkjunum?
Svar: Dollari

Hvaða gjaldmiðill er notaður í Kanada?
Svar: Kanadískur dollari
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Hver er höfuðborg Grænlands?
Svar: Nuuk

Hvað er helsta kennileiti New York borgar?
Svar: Frelsisstyttan

Hver er þjóðaríþrótt Bandaríkjanna?
Svar: Hafnabolti

Hvað heitir fyrrverandi einræðisherra Kúbu?
a. Fidel Kastro
b. Ronald Regan
c. Che Guevara
d. Nelson Mandela
Svar: a

Hver var fyrsti forseti Bandaríkjanna?
a. George Wahington
b. George Bush
c. Ronald Reagan
d. Abraham Lincoln
Svar: a

Hvað heitir núverandi forseti Bandaríkjanna (2012)?
a. George Bush
b. Barack Obama
c. Bill Clinton
d. Ronald Reagan
Svar: b
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Hvaða feðgar hafa báðir verið kjörnir forsetar Bandaríkjanna?
Svar: George W. Bush eldri og yngri

Hvaða forseti Bandaríkjanna var skotinn til bana árið 1963 ?
Svar: John F. Kennedy

Á hvaða eyju er miðborg New York?
Svar: Manhattan

Hvaða tungumál er talað í Hondúras?
Svar: Spænska

Til hvaða tveggja landa fara flestir bandarískir ferðamenn?
a. Kanada og Mexíkó
b. Kanada og Frakklans
c. Kanada og Spánar
d. Spánar og Frakklands
Svar: a

Hversu mörg fylki bættust við Bandaríkin á 20. öld?
a. 2
b. 5
c. 10
d. 50
Svar: b

Hvað heitir höfuðborg Gvatemala?
a. Quezaltenango
b. Ríó
c. Gvatemala
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d. San José
Svar: c

Hvað heiti höfuðborg Mexíkó?
Svar: Mexíkóborg

Hvað búa margir íbúar í Mexíkó?
a. Um 5 milljónir
b. Um 10 milljónir
c. Um 20 milljónir
d. Um 30 milljónir
Svar: b

Í Haítí eru töluð tvö tungumál, kreol og _______
a. Enska
b. Franska
c. Spænska
d. Danska
Svar: b

Hvaða landi er Bob Marley frá?
Svar: Jamaíka

Hvaða frægi rappari íhugaði forsetaframboð á Haítí eftir stóru jarðskjálftana
sem skóku þjóðina árið 2010?
a. 2 Pac
b. 50 Cent
c. Wyclef Jean
d. Jay Z
Svar: c

Hvaða þjóð setti viðskiptabann á Kúbu?
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a. Kanada
b. Bandaríkin
c. Panama
d. Þýskaland
Svar: b

Hvað heitir höfuðborg Kúbu?
Svar: Havana

Hvað heitir þjóðarfugl Bahamaeyja?
a. Tangófugl
b. Flamíngófugl
c. Strútur
d. Kútur
Svar: b

Hvaða tungumál er talað á Bahamaeyjum?
a. Franska
b. Enska
c. Spænska
d. Latína
Svar: b

Hver er þjóðhöfðingi Belís?
a. Barack Obama
b. Karl Bretaprins
c. Elísabet Englandsdrottning
d. William Bretaprins
Svar: c

Bandaríkjamenn eru flestir
a. Mótmælendatrúar
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b. Múslimar
c. Búddistar
d. Gyðingar
Svar: a

Hver er höfuðborg Kosta Ríka?
a. San José
b. Havana
c. Port- au- Prince
d. Panamaborg
Svar: a

Hefur kona verið kjörin forseti Bandaríkjanna?
a. Já
b. Nei
Svar: b

Frá hvaða landi er Justin Bieber?
Svar: Kanada

Hvert af eftirtöldum löndum er ekki í Norður−Ameríku?
a. Kólumbía
b. Panama
c. Gvatemala
d. Hondúras
Svar: a

Hvert af eftirtöldum löndum er í Mið−Ameríku?
a. El Salvador
b. Brasilía
c. Chile
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d. Paragvæ
Svar: a

Hvað heitir höfuðborg Jamaíka?
a. Havana
b. Kingston
c. San José
d. San Salvador
Svar: b

Hvar í Bandaríkjunum eru höfuðstöðvar NASA?
a. Texas
b. Los Angeles
c. Washington DC
d. New York
Svar: c

Hver var fyrsti maðurinn til að stíga fæti á tunglið?
Svar: Neil Armstrong

Hvert er helsta einkenni San Francisco borgar?
Svar: Golden gate brúin

Hvernig stjórnarfar er í Kanada?
a. Þingbundin konungsstjórn
b. Einveldi
c. Þjóðstjórn
d. Þingstjórn
Svar: a

Hvað er syðsta land Norður‒ Ameríku?
Svar: Panama
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8.2.5.1 Orðskýringar Norður−Ameríka
New York
Frelsisstyttan
Þjóðsöngur
Kúba
Yellow stone
Grand Canyon (Miklagljúfur)
Las Vegas
Kyrrahaf
Karíbahaf
Panamaskurðurinn
Rio Grande
Grænland
Hudson flói
Mississippi
Los Angeles
Háskólar
Ottawa
Alaska
Strandfjöll
Klettafjöll
Norður−Ameríka
Sambandsríki
Freðmýrar
Barrskógarbelti
Labradorstraumurinn
Skógarhögg
Nautgriparækt
Jarðskjálftar
Kúbverskur vindill
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Eyðimerkur
Kakó
Bananar
Sykurreyr
Haíti
Amasonfljót
Kalifornía
George Bush
Bill Clinton
Hillary Clinton
Indíánar
Inúítar
Frumbyggjar
Eskimóar
Nuuk
Vínber
Hvíta húsið
Manhattan
Winnepeg
Vesturfarar
Nýja Ísland
Hawaiieyjar
Níagrafossar
Flórídaskagi
Mexíkóflói
Hvirfilbyljir
Fellibyljir
Villta vestrið
Þjóðvegur 66
Krókódílar
Disney World
Hafnabolti
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Háorkulandbúnaður
Verslanir
Tóbaksekrur
Mið- Ameríka
Dóminíska Lýðveldið
Þurrrækt
Iðnaðarland
Flamengófugl
Mc Donald´s
Rolling Stones
Kísildalur
Tölvuframleiðendur
Rómanska Ameríka
Flóttamaður
Innflytjandi
Tekíla
Skipaskurður
Halifax
Montreal
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8.2.6 Spurningar Suður–Ameríka

Hvað heitir höfuðborg Perú?
a. San José
b. Lima
c. Caracas
d. Rio de Janeiro
Svar: b

Hvað heitir höfuðborg Brasilíu?
Svar: Rio de Janeiro

Hvað heitir höfuðborg Argentínu?
Svar: Buenos Aires

Úrúgvæ á landamæri að:
Svar: Argentínu og Brasilíu

Hvert er fyrsta landið í Karíbahafinu til að fá sjálfstæði?
a. Haítí
b. Kúba
c. Panama
d. Kosta Ríka
Svar: a

Hvar er hæsta járnbraut í heimi?
a. Perú
b. Brasilíu
c. Argentínu
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d. Chile
Svar: a

Ameríku eru
a. 8 ríki
b. 10 ríki
c. 12 ríki
d. 14 ríki
Svar: c

Hvaða fjallgarður liggur meðfram vesturströnd Suður–Ameríku?
a. Andesfjöll
b. Alpafjöll
c. Karpatafjöll
d. Pindusfjöll
Svar: a

Brasilíuskjöldurinn er
a. Gríðarstór og myndar meira en þriðjung Suður–Ameríku
b. Gríðarstór og myndar meira en helming Suður–Ameríku
c. Er frekar lítill og myndar 2% af Suður–Ameríku
d. Er frekar lítill og myndar 5% af Suður–Ameríku
Svar: a

Í hvaða landi býr næstum helmingur íbúa Suður–Ameríku?
Svar: Brasilíu

Hvaða atvinnugrein er stærst í Suður–Ameríku?
a. Þungaiðnaður
b. Landbúnaður
c. Sjávarútvegur
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d. Tölvuiðnaður
Svar: b

Í hvaða ríkjum Suður–Ameríku fer ólögleg framleiðsla kókaíns aðallega fram?
a. Kólumbíu og Perú
b. Kólumbíu og Chile
c. Kólumbíu og Venesúela
d. Kólumbíu og Bólivíu
Svar: d

Margs konar fæðutegundir sem nú eru algengar um allan heim eru upprunar
í Suður–Ameríku. Meðal þeirra eru
a. Kartöflur, tómatar, grasker og kassavarót
b. Kartöflur, tómatar, gúrkur og bananar
c. Kartöflur, tómatar, grasker og epli
d. Kartöflur, tómatar, mangó og gulrætur
Svar: a

Megnið af kókaíni sem unnið er í heiminum er unnið úr
a. Tóbaksplöntum
b. Hrísgrjónaplöntum
c. Kókaplöntum
d. Duftplöntum
Svar: c

Suður–Ameríka er meðal annars í fararbroddi í ____________ í heiminum
a. Bómullarframleiðslu
b. Kaffiframleiðslu
c. Teframleiðslu
d. Landbúnaðarframleiðslu
Svar: b
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Hver er vinsælasti drykkur heims?
a. Kaffi
b. Te
c. Ávaxtasafi
d. Gosdrykkir
Svar: b

Eftirtalin lönd eru hluti af Suður–Ameríku
a. Gvæana, Súrínam, Bandaríkin og El Salvador
b. Brasilía, Argentína, Franska Guyana og Panama
c. Guyana, Súrínam, Franska Gvæana og Brasilía
d. Brasilía, Argentína, Perú og Panama
Svar: c

Hvaða land er helsta kaffiræktarland í heimi?
Svar: Brasilía

Hvað er Amason?
a. Fljót
b. Skógur
c. Vegur
d. Búgarður
Svar: a

Í Argentínu, Chile og Paragvæ eru flestir íbúar
a. Af spænskum uppruna
b. Af portúgölskum uppruna
c. Af evrópskum uppruna
d. Af bandarískum uppruna
Svar: c

bls. 139

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Brasilía

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Argentína

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Chile

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Venesúela
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Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Ekvador

Hvaða litir eru í þjóðfána Kólumbíu?
Svar: Gulur, rauður og blár

Hvað hafa regnskógar jarðar minnkað mikið á undanförnum 50 árum?
a. Um einn fjórða
b. Um helming
c. Um þrjá fjórðu
d. Um einn þriðja
Svar: b

Á hverri sekúndu eyðast regnskógar á stærð við
a. Fótboltavöll
b. Handboltavöll
c. Tennisvöll
d. Tjörnina
Svar: a

Hver er aðalliturinn í landsliðsbúningi Kólumbíu í knattspyrnu?
a. Gulur
b. Rauður
c. Grænn
d. Blár
Svar: a
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Hvaða trúarbrögð aðhyllast flestir í Argentínu?
a. Búddatrú
b. Mótmælendatrú
c. Rómversk kaþólska trú
d. Gyðingdóm
Svar: c

Hvaða fimm lönd liggja að Argentínu?
Svar: Chile, Paragvæ, Bólivía, Brasilía og Úrúgvæ

Hvaða land er næst stærst að flatarmáli í Suður–Ameríku?
Svar: Argentína

Hvað er Amazon frumskógurinn oft nefndur?
a. Hjarta heimsins
b. Lunga heimsins
c. Auga heimsins
d. Æð heimsins
Svar: b

Hvaða tvö lönd hafa landamæri að Úrúgvæ?
Svar: Brasilía og Argentína

Hvaða landi tilheyra Galapagoseyjar?
Svar: Ekvador

Hvað búa margar skordýrategundir í Amazon frumskóginum?
a. Um ein milljón
b. Um tvær og hálf milljón
c. Um tíu milljón
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d. Um tólf og hálf milljón
Svar: b

Hvaða tvö lönd eiga landamæri að Ekvador?
Svar: Perú og Kólumbía

Hvaða trúarbrögð aðhyllast flestir í Chile?
a. Búddatrú
b. Mótmælendatrú
c. Rómversk kaþólska trú
d. Gyðingdóm
Svar: c

Nefndu átta lönd sem tilheyra Suður–Ameríku
Svar: Ekvador, Kólumbía, Venesúela, Bólivía, Chile, Argentína,
Brasilía, Guyana, Súrinam, Perú, Úrúgvæ, Paragvæ, Franska Gvæana

Hvað nefnast þeir skógar sem eru áberandi við miðbaug?
a. Barrskógar
b. Laufskógar
c. Bambusskógar
d. Regnskógar
Svar: d

Hvergi í heiminum má finna eins margar spendýrategundir eins og í
a. Argentínu
b. Chile
c. Brasilíu
d. Kólumbíu
Svar: c

Hvað eru íbúar Suður–Ameríku margir?
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a. Um 100 milljónir
b. Um 250 milljónir
c. Um 380 milljónir
d. Um 670 milljónir
Svar: c

Hvaða land er þéttbýlasta land Suður–Ameríku?
a. Ekvador
b. Brasilía
c. Argentína
d. Úrúgvæ
Svar: a

Hvaða land í Suður‒Ameríku er það síðasta í stafrófsröð landabréfabóka?
Svar: Venesúela

Í Suður–Ameríku eru tvö ríki sem hafa ekki fullt sjálfstæði hvaða ríki eru það?
a. Falklandseyjar og Gvæana
b. Falklandseyjar og Franska Guyana
c. Venesúela og Chile
d. Venesúela og Franska Guyana
Svar: b

Hvað renna margar ár í Amazon fljótið?
a. Um 10 vötn
b. Um 100 vötn
c. Um 1000 vötn
d. Um 10.000 vötn
Svar: c

Hvaða fljót er vatnsmesta fljót í heimi?
a. Amazon fljót
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b. Rín
c. Níl
d. Olga
Svar: a

Hvaða eyju skýrði Kólumbus Santiago þegar hann kom þangað árið 1494?
a. Philipseyjar
b. Haítí
c. Galapagoseyjar
d. Jamaíka
Svar: d

Skógareyðing á einni viku losar meira koltvíildi út í andrúmsloftið en
tugþúsundir flugvéla sem fljúga milli Bandaríkjanna og Evrópu
a. Rétt
b. Rangt
Svar: Rangt, á einum degi.

Hver er gjaldmiðillinn í Brasilíu?
a. Dollari
b. Ríal
c. Franki
d. Líra
Svar: b

Hvernig stjórnarfar er í Brasilíu?
a. Lýðveldi
b. Einveldi
c. Þjóðstjórn
d. Konungstjórn
Svar: a
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Hvaða fjögur tungumál eru töluð í Brasilíu?
a. Enska, franska, spænska og portúgalska
b. Enska, spænska, portúgalska og brasilíska
c. Enska, spænska, portúgalska og þýska
d. Spænska, portúgalska, franska og þýska
Svar: a

Hvaða ár tók lýðræðisstjórn við af einveldi í Brasilíu?
a. Árið 1850
b. Árið 1900
c. Árið 1985
d. Árið 2002
Svar: c

Hvað heitir hæsta fjallið í Suður–Ameríku og hvar er það?
a. Aconcagua í Brasilíu
b. Aconcagua í Argentínu
c. Guallatiri í Chile
d. Guallatiri í Argentínu
Svar: b

Hvaða fimm tungumál eru töluð í Argentínu?
a. Spænska, enska, ítalska, þýska og franska
b. Spænska, enska, portúgalska, þýska og franska
c. Spænska, enska, ítalska, portúgalska og franska
d. Spænska, ítalska, portúgalska, þýska og kínverska
Svar: a

Hvernig stjórnarfar er í Argentínu?
a. Lýðveldi
b. Einveldi
c. Þjóðstjórn
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d. Konungsveldi
Svar: a

Hvaða gjaldmiðill er notaður í Argentínu?
a. Dollari
b. Ríal
c. Líra
d. Pesói
Svar: d

Hvað heitir höfuðborg Venesúela?
a. Caracas
b. Líma
c. Buenous Aires
d. Rio de Janeiero
Svar: a

Hvað eru mörg stór eldfjöll í Kólumbíu?
a. 5
b. 10
c. 15
d. 30
Svar: c

Í hvaða landi er hæsti foss í heimi?
a. Venesúela
b. Ekvador
c. Kólumbíu
d. Chile
Svar: a
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Hvaða tungumál er aðallega talað í Gvæjana?
a. Spænska
b. Portúgalska
c. Enska
d. Franska
Svar: c

Hvað heitir gjaldmiðillinn í Perú?
a. Sól
b. Máni
c. Ríal
d. Líra
Svar: a

Frá hvaða landi er knattspyrnumaðurinn Lionel Andrés Messi?
Svar: Argentínu

Af hverjum er fræg stytta í borginni Rio de Janeiro í Brasilíu?
a. Jesú Kristi
b. Búdda
c. Maríu mey
d. Móðir Teresu
Svar: a

Hvað er Machu Picchu?
a. Höfuðborg Perú
b. Virkisborg í Andesfjöllum
c. Stytta í Perú
d. Hæsti tindur Andesfjalla
Svar: b
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Hver er talinn vera syðsti hluti Suður–Ameríku?
a. Eldland
b. Hornhöfði
c. Suðurhöfði
d. Drekahöfði
Svar: b

Suður–Ameríka er fjórða stærsta heimsálfan, bæði að stærð og íbúafjölda
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Hvert er mesta hitastig sem mælst hefur á jörðinni?
a. 58°C
b. 60°C
c. 62°C
d. 64°C
Svar: c

Hversu margar vikur er meðallíftími húsflugu?
Svar: 2 vikur

Fyrir hvað standa hringirnir í ólympíufánanum?
Svar: Heimsálfurnar
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8.2.6.1 Orðskýringar Suður−Ameríka:

Amasonfljót
Hornhöfði
Brasilía
Argentína
Perú
Machu Picchu
Caracas
Rio de Janeiro
Brasilíuskjöldurinn
Paraguvæ
Chile
Kókaplanta
Pesói
Kólumbía
Venesúela
Rómversk kaþólsk trú
Eldfjall
Skógareyðing
Súrefni
Dýrategund
Skordýr
Spendýr
Skógarhögg
Lunga heimsins
Bólivía
Heimskautasvæði
Pórtúgalska
Yfirráð
Falklandseyjar
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Galapagoseyjar
Nytjaskógur
Buenos Aires
Þríhyrningur
Silfurland
Sink
Virkisborg
Stytta
Lionel Messi
Andrúmsloft
Evrópskur uppruni
Veiðimennska
Maísrækt
Sjálfstætt ríki
Gullöld
Borgaraleg stjórn
Glæpur
Frjósamar sléttur
Eiturlyf
Mafía
Órói
Tungumál
Kosningar
Spilling
Stjórnarfar
Fornleifar
Persónusamband
Shakira
Ekvador
Venesúela
Járngrýti
Indíánar
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Eiturslanga
Jagúar
Santiagó
Kattartegund
Mótspyrna
Náma
Verndarsvæði
Landeigendur
Ferðalag
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8.2.7 Spurningar Ástralía

Í hvaða landi er kletturinn og náttúruundrið Ayers Rock?
Svar: Ástralíu

Í Ástralíu er fjölbreytt dýralíf. Þar má finna dýr sem einkennir landið og erfitt
er að finna annars staðar í heiminum. Hvaða dýr er það?
Svar: Kengúra

Hvaða lönd teljast til Eyjaálfu?
a. Ástralía, Nýja Sjáland, Malasía, Míkrónesía og Vanúatú
b. Ástralía, Nýja Sjáland, Indónesía og Pólýnesía
c. Ástralía, Nýja Sjáland, Melanesía, Míkrónesía og Pólýnesía
d. Ástralía, Chile, Indónesía og Norðurey
Svar: c

Hvernig loftslag er syðst í Ástralíu?
a. Miðjarðarhafsloftslag
b. Temprað loftslag
c. Heimskautaloftslag
d. Hitabeltisloftslag
Svar: a

Hvað heitir hæsti tindur Ástralíu?
a. Mount Kosciusko
b. Mount Everest
c. Mount Blanc
d. Mount Esja
Svar: a
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Hver er höfuðborg Ástralíu?
Svar: Canberra

Í Ástralíu er ein stór á. Hvað heitir hún?
a. Thames
b. Dividing Range
c. Blurray
d. Murray
Svar: d

Hvað nefnast frumbyggjar Ástralíu?
a. Maóríar
b. Ástralíusvertingjar
c. Indíánar
d. Inúítar
Svar: b

Hvað starfar mikill hluti Ástrala við landbúnað?
a. 50%
b. 20%
c. 10%
d. 6%
Svar: d

Nefnið þrjár af fimm stærstu borgum Ástralíu
Svar: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide og Perth

Hvert fer megnið af hráefnaútflutningi Ástrala?
a. Japan
b. Íslands
c. Danmerkur
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d. Bandaríkjanna
Svar: a

Úr hverju eru kóralrif?
a. Kristöllum
b. Stoðgrindum dauðra holdýra
c. Kýsil
d. Leir sem safnast hefur upp á hundruðum ára
Svar: b

Hversu margir íbúar búa að jafnaði á hvern ferkílómetra í Ástralíu?
a. Einn íbúi
b. Tveri íbúar
c. Átta íbúar
d. Tuttugu íbúar
Svar: b

Í Sydney má finna mjög fræga byggingu. Hvaða bygging er það?
Svar: Óperuhúsið

Ástralía er mesti ____________ í heimi
a. Olíuútflytjandi
b. Kolaútflytjandi
c. Gullútflytjandi
d. Gúrkuútflytjandi
Svar: b

Hvað búa margir í Ástralíu (landinu ekki álfunni)?
a. Um 5 milljónir
b. Um 10 milljónir
c. Um 20 milljónir
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d. Um 50 milljónir
Svar: c

Hvað búa margir í Nýja Sjálandi?
a. Um 4 milljónir
b. Um 7 milljónir
c. Um 10 milljónir
d. Um 12 milljónir
Svar: a

Hvaða land er fjölmennasta land Melanesíu?
a. Fídjíeyjar
b. Filippseyjar
c. Kína
d. Papúa Nýja−Gínea
Svar: d

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Ástralía

Hvaða tungumál er talað í Nýja Sjálandi?
Svar: Enska

Hvaða gjaldmiðill er í Ástralíu?
Svar: Dollari

Hver er höfuðborg Nýja Sjálands?
a. Wellington
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b. Wales
c. Sydney
d. Christchurch
Svar: a

Hvað kallast eyjarnar tvær sem Nýja Sjáland samanstendur af?
a. Vesturey og Austurey
b. Litlaeyja og Stóraeyja
c. Norðurey og Suðurey
d. North Cape og West Cape
Svar: c

Hvaða þjóð á þenna fána?

Svar: Nýja Sjáland

Hvað vinnur stór hluti Fídjíbúa við landbúnað?
a. 70%
b. 40%
c. 30%
d. 10%
Svar: a

Hvað heita frumbyggjar Nýja Sjálands?
a. Maóríar
b. Ástralíusvertingjar
c. Indíánar
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d. Inúítar
Svar: a

Ástralía er eitt strjábýlasta land í heimi
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Nefndu tvö höf sem umlykja Ástralíu
Svar: Indlandshaf, Tasmanhaf, Kóralhaf, Tímorhaf, Arafurahaf

Hver er aðalatvinnugrein í landbúnaði Nýja Sjálands?
a. Fiskveiðar
b. Sauðfjárrækt
c. Svínarækt
d. Tóbaksplönturækt
Svar: b

Hver er þjóðhöfðingi Papúa Nýju Geníu?
a. Elísabet Englandsdrottning
b. Barack Obama
c. Michael Somare
d. Margrét Danadrottning
Svar: a

Í Eyjaálfu er eitt vanþróaðasta ríki heims. Hvaða land er það?
a. Ástralía
b. Nýja Sjáland
c. Papúa Nýja Genía
d. Fídjí
Svar: c
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Hvar í Eyjaálfu má finna eitt stærsta neðanjarðarvatnsból í heimi?
a. Nýja Sjálandi
b. Tasmaníu
c. Rússlandi
d. Ástralíu
Svar: d

Hvernig loftslag er á þeim fjölmörgu eyjum sem eru í Kyrrahafi?
a. Kalt og þurrt loftslag
b. Heitt og rakt loftslag
c. Heitt og þurrt loftslag
d. Volgt og rakt loftslag
Svar: b

Ástralía er minnsta meginlandið
a. Rétt
b. Rangt
Svar: a

Ástralía liggur á milli
a. Indlandshafs og Kyrrahafs
b. Svartahafs og Kyrrahafs
c. Atlantshafs og Indlandshafs
d. Rauðahafs og Svartahafs
Svar: a

Frumbyggjar eru meirihluti íbúa Ástralíu
a. Rétt
b. Rangt
Svar: b Frumbyggjar Ástralíu er mjög lítill hluti af heildaríbúum
landsins

bls. 159

Eyjaálfa er gamalt samheiti fyrir
a. Allar hinu smáu eyjar í Atlantshafi
b. Allar hinu smáu eyjar í Kyrrahafi
c. Fylkin í Ástralíu
d. Eyjarnar í kringum Nýja Sjáland
Svar: b

Flestar eyjarnar í Eyjaálfu hafa myndast í
a. Jarðskjálftum
b. Flóðum
c. Eldgosum
d. Fellibyljum
Svar: c

Hvar er mesta byggðin í Ástralíu?
a. Í norðurhlutanum
b. Í suðvesturhlutanum
c. Í norðausturhlutanum
d. Í suðausturhlutanum
Svar: d

Hvar var kvikmyndin Hringadrottinssaga að mestu leyti tekin upp?
Svar: Nýja-Sjálandi

Á hvað trúa flestir Nýsjálendingar?
a. Guð
b. Allah
c. Búdda
d. Shiva
Svar: a
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Á hvað trúa flestir Ástralir?
a. Guð
b. Allah
c. Búdda
d. Shiva
Svar: a

Frá hvaða landi kemur popp stjarnan Kylie Minogue?
Svar: Ástralíu

Hvaða þjóð á þennan fána?

Svar: Fídjí

Hvað kallast staðgengill Elísabetar Englandsdrottningar í Ástralíu?
a. Forseti
b. Forsætisráðherra
c. Sýslumaður
d. Landsstjóri
Svar: d

Við hvaða land er stærsta kóralrif heims?
a. Nýja Sjáland
b. Ástralíu
c. Tasmaníu
d. Papúa Nýja Gínea
Svar: b
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Í hvaða landi í Kyrrahafinu búa þrjár milljónir manna og sextíu milljónir
kinda?
Svar: Nýja Sjálandi

Frá hvaða landi koma flestir ferðamenn til Ástralíu?
a. Kína
b. Japan
c. Nýja Sjálandi
d. Brasilíu
Svar: b

Hvaða heimsálfa fannst næst seinast, á undan Suðurskautslandinu?
a. Evrópa
b. Ástralía
c. Norðurskautslandið
d. Asía
Svar: b

Hvaða land er það eina í heiminum þar sem öll loftslög er að finna?
a. Ástralía
b. Brasilía
c. Nýja Sjáland
d. Papúa Nýja Gínea
Svar: c
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8.2.7.1 Orðskýringar Ástralía
Óperuhúsið
Sydney
Camberra
Viktoríufylki
Tasmanía
Nýja Sjáland
Kóralrifið mikla
Kóralhaf
Ástralíuflói
Queensland
Papúa Nýja Gínea
Wellington
Suðurey
Norðurey
Melbourne
Pearth
Darling
Murray
Eyrarvatn
Tasmanhaf
Frumbyggjar
Sauðfjárrækt
Ástralíuflekinn
Sítrusávextir
Kopar
Victoria
Kengúra
Eyjaálfa
Kóalabjörn
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Köngulær
Perla
Nágrannar
Tennis
Regndropi
Hýena
Tunglsljós
Ferðast
Kastali
Ljósmynd
Vinur
Völundarhús
Leikvangur
Steikjandi hiti
Sigla
Eðla
Pallbíll
Flugvél
Sólhlíf
Ósonlag
Sólvörn
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8.2.8 Örlagaspjöld
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Asíu til að komast í næstu heimsálfu
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Afríku til að komast í næstu heimsálfu
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Evrópu til að komast í næstu heimsálfu
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Ástralíu til að komast í næstu heimsálfu
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Norður Ameríku til að komast í næstu
heimsálfu
Þú mátt sleppa einni stjörnu í Suður Ameríku til að komast í næstu heimsálfu
Þú mátt sleppa einni stjörnu á Íslandi til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Asíu til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Evrópu til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Afríku til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Ástralíu til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Norður Ameríku til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu í Suður Ameríku til að komast í næstu heimsálfu
Þú þarft að fá auka stjörnu á Íslandi til að komast í næstu heimsálfu
Þú færð bláa stjörnu
Þú færð rauða stjörnu
Þú færð græna stjörnu
Þú færð gula stjörnu
Þú færð fjólubláa stjörnu
Þú færð bleika stjörnu
Þú færð appelsínugula stjörnu
Liðið sem fær þetta spjald á að snerta á sér nefið í heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að standa á einum fæti heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að snerta eyrað á þeim sem situr hægra megin
við sig í heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að snerta öxlina á þeim sem situr vinstra megin
við sig í heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að banka í hausinn á sér í heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að lesa næstu spurningu með þýskum hreim
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Liðið sem fær þetta spjald á að reka út úr sér tunguna í heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að vera í yoga stellingu í heila umferð
Liðið sem fær þetta spjald á að gelta á milli orða þegar þeir lesa næstu
spurningu
Liðið sem fær þetta spjald á að syngja Ísland er land þitt
Þitt lið fær stjörnu að eigin vali
Þitt lið fær stjörnu að eigin vali
Þitt lið fær stjörnu að eigin vali
Þitt lið missir stjörnu að eigin vali
Þitt lið má stela stjörnu að eigin vali af mótspilara
Þitt lið má stela stjörnu að eigin vali af mótspilara
Kastaðu aftur
Kastaðu aftur
Kastaðu aftur
Kastaðu aftur
Þitt lið missir úr eina umferð
Þitt lið missir úr eina umferð
Þitt lið má stela rauðri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið má stela gulri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið má stela blárri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið má stela grænni stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið má stela fjólublárri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið má stela bleikri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið má stela appelsínugulri stjörnu frá liði að eigin vali
Þitt lið þarf aðeins að fá tvær stjörnur í Afríku
Þitt lið þarf aðeins að fá tvær stjörnur Norður Ameríku
Þitt lið þarf aðeins að fá tvær stjörnur Suður Ameríku
Þitt lið þarf aðeins að fá fimm stjörnur í Evrópu
Þitt lið þarf aðeins að fá þrjár stjörnur í Asíu
Þitt lið þarf aðeins að fá fimm stjörnur á Íslandi
Þitt lið má stela stjörnu að eigin vali hjá liði á hægri hönd
Þitt lið má stela stjörnu að eigin vali hjá liði á hægri hönd
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Þitt lið má stela stjörnu að eigin vali hjá liði á vinstri hönd
Þitt lið má stela stjörnu að eigin vali hjá liði á vinstri hönd
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