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Inngangur 

Í gegnum skólagöngu mína hef ég alltaf haft mikinn áhuga á óhefðbundnum leiðum til að 

takast á við námsefnið. Námsefni sem virkar sem þurr lesning á nemendur getur oft og tíðum 

komið niður á áhuga þeirra fyrir efninu. Þegar kom að lokaverkefni mínu fannst mér því 

liggja beinast við að reyna að bæta þá valmöguleika sem kennarar hafa þegar kemur að því að  

matreiða námsefni ofan í nemendur. 

Því datt mér í hug að hanna spil sem færði námsefnið í búning leiks. Því eins og flest 

skólabörn læra á fyrsta skólaári segir í vísunni góðu, sem seint verður ofkveðin: “Það er leikur 

að læra, leikur sá er mér kær.”  Spilið hlaut nafnið Límheilinn en nafnið er fengið úr íslensku 

slangurorðabókinni og merkir: “Sá sem á auðvelt að muna hluti” (Einar Björn Magnússon og 

Guðlaugur Jón Árnason, 2010). 

 Námsspilið Límheilinn sækir hugmyndir sínar í önnur spil sem hafa notið mikilla vinsælda 

hér á landi. Þar má nefna Alias-spilið
1
, Teikni-leikni

2
 og svo hefðbundin spurningaspil í 

líkingu við Trivial Pursuit
3
.  

Vegna þess hversu áhugasvið einstaklinga geta verið fjölbreytt ákvað ég að nýta mér ákveðin 

atriði úr flestum þessara spila með það í huga að námsspilið hentaði sem flestum. Það er mín 

von að bæði kennarar og nemendur geti haft gagn og gaman af Límheilanum sem hjálpargagni 

þegar kemur að kennslu námsefnis sem tengist sögu og landafræði. 

 

1. Lýsing á verkefninu 

Kennsla í sögu og landafræði getur boðið upp á fjöldann allan af mismunandi kennsluleiðum 

fyrir nemendur á unglingastigi. Sögu- og landafræðispilið Límheilinn er liður í því að fjölga 

þeim möguleikum og sýna hvernig megi nálgast námsefnið á skemmtilegan hátt. Límheilinn 

er námsspil þar sem námsefni sögu og landafræði á unglingastigi er skipt upp í flokka þannig 

                                                           
1
 Finnskt borðspil sem kom fyrst út upp úr 1990. Orðskýringaleikur þar sem þátttakendur draga spjöld og eiga 

að útskýra orðin á spjöldunum með því að nota samheiti, andheiti og vísbendingar svo að liðsfélagi þeirra geti 
fundið út rétta orðið. 
2
 Teikni-leikni er spil sem blandar spilunum Pictionary annars vegar og Actionary hins vegar. Pictionary kom 

fyrst út árið 1985 en Actionary nokkru seinna. Spilið Pictionary er teiknispil þar sem liðsmenn fá orð sem þeir 
eiga svo  að teikna eða teikna vísbendingar sem leiða liðsfélaga að orðinu sem spurt er um. Actionary er svipað 
upp byggt og Pictionary en í stað þess að teikna orðin þá eiga leikmenn að leika orðin eða gefa vísbendingar 
með leikrænum tilburðum. 
3
 Trivial Pursuit er spurningaspil sem var gefið út árið 1979 í Kanada. 2-6 leikmenn geta tekið þátt þar sem 

markmiðið er að svara ýmsum spurningum rétt. Spurningarnar eru flokkaðar í sex liti þar sem hver litur er með 
sérstakt þema. Bláar spurningar eru til dæmis með sérsviðið landafræði en gular með sögu. 
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að kennarinn getur notað mismunandi flokka fyrir mismunandi kennsluefni. Í spilinu er einnig 

unnið með hópeflisspurningar þannig að um leið og leikmenn eru að læra og spila námsspilið 

efla þeir hópandann í bekknum. Spilið býður einnig upp á möguleika fyrir kennara til að búa 

til sínar eigin spurningar úr námsefninu til að vinna með nemendum. 

2. Fræðileg umfjöllun 

Í kennslu hefur kennarinn mörg tæki og tól sér til aðstoðar. Með ákveðnar reglur og markmið 

að leiðarljósi getur hann sniðið kennsluna eftir sínum eigin leiðum og höfði. Kennslan getur 

því verið afar frábrugðin á milli kennara því að kennsluaðferðirnar eru margar og hugmyndir 

kennara enn þá fleiri. Kennurum getur fundist misauðvelt að takast á við eitthvert tiltekið 

námsefni. Þægindasvið kennara getur spilað inn í hvernig hann vill framreiða efni sitt fyrir 

nemendur en með því að prófa sig áfram getur kennarinn komið til móts við mismunandi 

þarfir og áhuga nemenda. Námsspil og námsleikir eru dæmi um leiðir sem kennari getur notað 

sem hjálpargögn í kennslu. Með námsleikjum og námsspilum er oft unnið með 

kennsluaðferðirnar þulunám og þjálfunaræfingar. Markmið þulunáms og þjálfunaræfinga er 

oftast að kanna þekkingu nemenda á námsefninu og festa hana betur í minni. Nemendur þurfa 

því að læra efnið utanbókar og geta staðið skil á því þegar kallað er eftir því (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Kennarinn getur því notað ýmsar aðferðir við að kenna efni sitt og er í 

raun skyldugur til að gera það samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Í 

samfélagsgreinanámskránni frá árinu 1997 segir: 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að kynnast ólíkum upplýsingum og fást við 

að afla þeirra með ýmiss konar aðferðum og tækni, gæta að hvað er helst að 

marka og hvað hefur hæpnara sannleiksgildi og prófa hvernig hægt er að koma 

fróðleik á framfæri á mismunandi hátt. Mikilvægur þáttur í námsferlinu er að 

miðla og tjá þekkingu sína og reynslu með fjölbreyttum hætti. Þar sem kunnátta 

og aðrar aðstæður eru fyrir hendi getur verið farsælt að beita aðferðum 

skipulegrar samræðu sem löguð er að þroska og áhugamálum nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 1997, bls. 6). 

 

Eins og sést þá er mikil áhersla lögð á að kennsla sé með sem fjölbreyttustum hætti. Enn 

fremur segir að í kennslu á samfélagsfræðigreinum gefist kennaranum tækifæri til að beita 

mismunandi kennsluaðferðum bæði í hópvinnu sem og einstaklingsmiðaðri kennslu 

(Menntamálaráðuneytið, 1997). 
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2.1 Endurtekningar 

Endurtekningar geta verið góð leið fyrir nemanda að læra námsefnið. Með því að fara yfir 

efnið í nokkur skipti og þylja það upp þjálfast heilinn og minnið og nemandinn verður betri í 

að vinna með tilgreint efni. Í raun má líkja þessu við heimanám þar sem einn tilgangurinn er 

endurtekningin. Með endurtekningunni nær maður að æfast betur í ákveðnu atriði og það 

festist frekar í minninu (Brown, 1990). Sérstakar endurtekningaræfingar geta verið gagnlegar í 

kennslu á mörgum mismunandi námsflokkum svo sem í lestrarkennslu, málfræðikennslu og 

tungumálakennslu. Endurtekningaræfingar flokkast sem kennsluaðferðin þulunám (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999).  Í spilinu eru nokkuð notaðar endurtekningar og eru þá spurningar 

umorðaðar eða spurt út í sama hlutinn í mismunandi formi spurninga. Spilið er því kjörið fyrir 

nemendur þegar þeir eru að rifja upp efnið fyrir til dæmis próf eða verkefni sem þeir þurfa að 

leysa í skólanum.  

 

3. Fjölgreindir 

Árið 1983 gaf maður að nafni Howard Gardner
4
 út bók sem bar nafnið Frames of Mind. Hann 

setti fram kenningu þar sem að hann hélt því fram að í vestrænni menningu væri búið að 

skilgreina hugtakið “greind“ of þröngt og því vildi hann breyta hugmyndum fólks um það 

Samkvæmt kenningum Howard Gardner býr mannfólkið ekki einungis yfir einni greind 

heldur átta talsins. Með kenningu sinni reyndi Gardner að koma fólki í skilning um að 

einbeita sér ekki einungis að greindarvísitölum því að hann dró í efa að réttmætt væri að 

ákvarða greind einstaklings með því að láta hann leysa einangruð verkefni. Gardner skipti því 

greindinni upp í átta eftirfarandi flokka (Armstrong, 2000). 

Málgreind er hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega. 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt og að hugsa 

rökrétt. 

Rýmisgreind er sú þriðja þar sem lögð er áhersla á að skynja nákvæmlega hið sjónræna, 

rúmfræðilega umhverfi og hæfileikann til að umskapa þessa skynjun. 

                                                           
4
 Howard Gardner (1943-) er bandarískur prófessor við Harvard-háskólann í Bandaríkjunum. Gardner er 

þekktastur fyrir fjögreindakenningu sína þar sem hann heldur fram að fólk sé með margar greindir. Greindirnar 
eru átta talsins en talið er að Gardner sé nú að undirbúa kynningu á níundu greindinni þar sem vinnuheitið er 
Tilvistargreind. 
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Líkams- og hreyfigreind er sú færni að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Leikni í að búa til hluti og beita þeim flokkast einnig undir líkams- og 

hreyfigreind. 

Tónlistargreind er sá hæfileiki að skynja og meta mismunandi gæði tónlistar sem og 

hæfileikinn til að skapa og tjá margvíslega tónlist.  

Samskiptagreind þar sem skilningur á því að greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og 

tilfinningar annarrar manneskju er miðdepillinn. 

Sjálfsþekkingargreind inniheldur sjálfsþekkingu og hæfni til að lifa og starfa á grunni 

þeirrar þekkingar. 

Umhverfisgreind er sú síðasta sem bætt var við árið 1999 en henni tilheyrir hæfileikinn til að 

þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu í eigin umhverfi (Armstrong, 2000). 

Námsspil gefa nemendum tækifæri til að læra við óhefðbundnar aðstæður og þykir nemendum 

oftast skemmtilegt að gera eitthvað sem er frábrugðið því sem þeir eru vanir að gera 

(Armstrong, 2000). Í Límheilanum hef ég lagt mig fram um að örva mismunandi greindir 

nemenda bæði við gerð spurninganna sem og í mismunandi möguleikum til svörunar. Þá má 

nefna örvun málgreindar, þar sem hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum getur skipt miklu 

máli í spilinu, er klárlega eitt af lykilatriðum góðs leikmanns. Örvun Líkams- og 

hreyfigreindar, í þeim spurningum þar sem þátttakendur þurfa að tjá orðin á spjöldunum í 

gegnum leik. Örvun rýmisgreindar, ef þátttakandinn ákveður að teikna í teikni-leikni-

spurningum og með góðri samskiptagreind ættu Alias-spurningarnar að verða mun auðveldari 

þar sem þær reyna á samskiptagreindina. 

4. Námsspil og leikur í kennslu 

Nokkuð löng reynsla er komin á notkun námsspila hérlendis sem og erlendis. Strax upp úr 

1976 fór af stað rannsóknarhópur hér á landi til að gera tilraunir með notkun námsspila í 

skólum. Þá kom í ljós að námsspil geta verið góð hjálpargögn í starfi kennara þar sem leikir 

og spil höfðuðu einstaklega vel til nemenda. Dulin kennsla gæti verið rétta orðið yfir námsspil 

því oftar en ekki finnst nemendum þeir ekki vera að læra þegar þeir eru að spila. Það mætti 

líkja því við þegar börnum er gefinn hollur matur án þess að segja þeim það. Börn setja oftar 

en ekki jafnaðarmerki á milli holls matar og svo vonds matar. Nemendur eiga það einnig til að 

vera búnir að mynda sér skoðun á námsefninu áður en þeir hefjast handa við að vinna með 

tiltekið námsefni (Anna Kristjánsdóttir, o.fl., 1987).  
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Margir fræðimenn hafa skrifað um ástæður þess að börn þurfi að leika sér og eru 

niðurstöðurnar nokkuð fjölbreyttar. Herbert Spencer
5
 sagði eitt sinn að börn þyrftu að losa sig 

við umframorku og væri því leikurinn tilvalið form til þess. Annar fræðimaður að nafni Karl 

Groos
6
 hélt því fram að með leiknum þjálfuðust börn og væru betur undir lífsbaráttuna búin. 

Sigmund Freud
7
 og Jean Piaget

8
, tveir af þekktari fræðimönnum innan síns sviðs, voru svo 

með tvær aðrar útskýringar á hvers vegna börn leika sér. Freud hélt því fram að í leikjum 

fengju börn útrás fyrir bældar tilfinningar en Piaget taldi að leikur væri ein hlið virkrar 

hugsunar, þ.e.a.s. þegar barnið reynir eða æfir eitthvað sem það hefur tileinkað sér (Piaget, 

1962). 

Kennarar nú á tímum eru margir hverjir afar jákvæðir gagnvart breytingum á kennsluháttum 

(Kristín Jónsdóttir, 2003). Margir telja að námsspil hafi breytt miklu í samskiptum í 

skólastofunni, stuðlað að auknum áhuga og meiri virkni nemenda. Með meiri áhuga nemenda 

verður meiri þátttaka og nemendur eru líklegri til að vinna betur í hópum og hafa meiri 

sjálfsaga (Ingvar Sigurgeirsson, Nafnorð - Fram um þrjá reiti, 1976). 

Leikir geta haft margþætt gildi í skólastarfi. Þeir geta verið góð leið til að virkja nemendur og 

stuðlað að fjölbreytni í kennslu. Með ákveðinni gerð leikja er hægt að hafa góð áhrif á 

samkennd innan hópsins og styrkja félagsandann í bekknum. Með leikjum í skólastarfi er 

hægt að skerpa athyglisgáfuna, festa staðreyndir í minni og efla hreyfifærni, hugtakaskilning 

og rökhugsun. Upp á síðkastið hefur verið lögð mikil áhersla á að beisla ekki nemendur 

heldur leyfa þeim að þroska hugmyndaflug og ímyndunarafl og með spilum og námsleikjum 

er kominn kjörinn vettvangur til þess (Ingvar Sigurgeirsson, 2010).  

Í námsspilum sem og öðru kennsluefni er alltaf hægt að finna eitthvað sem betur má fara. 

Námsspil geta sjaldan staðið ein og sér því að nemendur þurfa alltaf að hafa einhvern 

bakgrunn og reynslu af námsefninu sem spurt er um eða unnið er með. Sumir kennarar eru 

einfaldlega á þeirri skoðun að nám eigi að vera erfitt og leiðinlegt. Nemendur eigi að vera að 

læra en ekki að leika sér í skólanum (Anna Kristjánsdóttir, o.fl., 1987).  Þessi hugsun er sem 

                                                           
5
 Herbert Spencer (1820-1903) var enskur félagsfræðingur og heimspekingur. Verk hans snerist að mestu leyti 

um að lýsa upphafi og þróun siðmenningarinnar og helstu félagslegu stofnunum hennar. 
6
 Karl Groos (1861-1946) var þýskur sálfræðingur sem gaf m.a. út bókina „The play of the animals“, þar sem 

kom fram að leikurinn væri undirbúningur fyrir lífið. 
7
 Sigmund Freud (1856-1939) var austurrískur geðlæknir og taugafræðingur. Hann var upphafsmaður 

sálgreiningarinnar. 
8
 Jean Piaget ( 1896-1980) var frönskumælandi Svisslendingur. Starfaði sem þroskasálfræðingur og 

heimspekingur. Piaget lagði mikla áherslu á menntun barna og gerði rannsóknir með börn þar sem komið var 
inn á þekkingarfræði. 
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betur fer á undanhaldi en það má alltaf finna einhverja sem eru á þessari skoðun. 

Keppnisandinn í spilum getur farið fyrir brjóstið á sumum en í mörgum spilum eru 

þátttakendur að vinna saman svo að spil geta einnig stuðlað að bættri samvinnu nemenda 

(Anna Kristjánsdóttir, o.fl., 1987).  Kennarar eru yfirleitt í kappi við tímann og 

kennslustundin skipuð í þaula. Ákveðnum markmiðum þarf að vera náð fyrir lok vikunnar eða 

mánaðarins og lítill tími er þá afgangs fyrir leiki. Langan tíma getur tekið að hefja spil og 

kynna fyrir öllum reglur spilsins og því getur kennarinn freistast til að nota hefðbundnar 

kennsluaðferðir í stað þess að nota námsspil í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1976).   

5. Tengsl við námsskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem kom út í endurbættri útgáfu árið 2011, er mörgum orðum 

farið um gildi leikja í námi. Töluverður munur er á innihaldi aðalnámskrár í dag og svo þeirrar 

sem fyrst kom út hér á landi árið 1929. Nafnið var ekki það sama og umfjöllunin um 

kennslufræði og námsmat var lítil sem engin til að byrja með (Loftur Guttormsson, 2008). 

Kennarar í dag eiga að stuðla að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum svo að allir hinir 

ólíku einstaklingar í skólakerfinu fái að blómstra. Stuðla á að alhliða þroska, velferð og 

menntun allra. Með leikjum og námsspilum sem og öðru námsefni eiga skólar að styðja við 

námshvöt allra einstaklinga og rækta námsgleði og vinnuanda sem mun þá stuðla að menntun 

nemenda. Í skólanámskránni frá árinu 2011 segir á blaðsíðu 17: 

Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og 

ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum sínum 

farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. Sköpun er mikilvægur 

grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun 

lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan þess (Menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 17). 

Mikilvægi leikja hefur því verið fært inn í Aðalnámskrá grunnskóla en það er eitthvað sem 

ekki þekktist áður fyrr. Áhersla á leiki hefur verið í námskránni síðan 1976 en fyrst nú er lögð 

sérstök áhersla á gildi leikja. „Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms og þroska.“ 

(Menningarmálaráðuneytið, 2011). Bent er á að mikilvægt sé að halda þessari aðferð í 

skólastarfinu og þróa hana með tilliti til aldurs nemenda. Leikir eru því ekki einungis fyrir 

yngri nemendur því að leikur er jafn árangursrík leið til þroska og skilnings eldri nemenda.  

Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt undir höfði í grunnskóla og sú 

áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna. Í þessum rétti felst einnig að bernsku- 
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og æskuárin hafa tilgang í sjálfu sér en eru ekki eingöngu undirbúningur frekara náms 

og starfa (Menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). 

 

Með spilum er einnig unnið að félagsfærni nemenda. Nemendur þurfa að vera í stöðugum 

samskiptum við spilafélaga sína og þar með er unnið að félagsfærni. Sagt er að þroskuð 

félagsfærni sé grunnur að lífshamingju og lífsfyllingu einstaklingsins. Þegar unnið er með 

félagsfærni í skólum miðar það við að allir geti átt jákvæð og árangursrík samskipti við aðra. 

Talið er að nemendur með góða félagsfærni séu líklegri til að hafa frumkvæði að samskiptum 

og viðhalda þeim. Nemendur eru þá einnig líklegri til að geta lagað sig að breyttum aðstæðum 

(Menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í skólum er nú miðað við að börn og ungmenni eigi sér mörg áhugamál. Stuðla eigi þannig að 

andlegu heilbrigði með því að gefa þeirra áhugasviði sitt rými í skólastarfinu. Þannig gefst 

nemendum tækifæri til að vinna út frá sínum styrkleikum og áhugasviðum. Til þess að kveikja 

námsáhuga hjá börnum og ungmennum má vinna út frá sköpunarþrá þeirra. Með 

sköpunarþránni er unnið að meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlað þar með að frumkvæði 

einstaklingsins. Með sköpun má móta viðfangsefni og miðla því. Gera eitthvað nýtt eða 

öðruvísi en það sem einstaklingurinn kann eða hefur gert áður (Menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

6. Límheilinn 

6.1 Hugmynd 

Hugmyndin að Límheilanum kviknaði þegar höfundur var staddur í sögukennslu í 8. bekk í 

grunnskóla hér á landi. Námsefnið bauð upp á marga möguleika til að gera það bitastætt með 

því að nota ýmsar kennsluaðferðir. Sú kennsluaðferð sem var notuð í þessu tilfelli virtist hins 

vegar ekki vekja áhuga nemenda á efninu. Þeir sátu og hlustuðu á meðan kennarinn las 

námsefnið upp úr námsbókinni. Það mátti augljóslega greina á nemendum að kveikjan fyrir 

námsefnið hafði ekki tekist nægilega vel og eftir að hafa fylgst með nokkrum tímum með 

þessum sama bekk var auðséð að nemendur náðu ekki tökum á námsefninu né festu það í 

minni. Hugmynd mín var því nokkuð einföld. Að hanna eins konar spil sem kennslutæki til 

þess að gera námsefnið aðgengilegra og meira spennandi fyrir nemendur.  Námsefni í sögu og 

landafræði á unglingastigi yrði notað og búnar yrðu til spurningar og atriði sem gætu notast 

við upprifjun og til að skerpa á námsefninu fyrir nemendur. 
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6.2 Framganga og þróun 

Þróun Límheilans stóð yfir í þónokkurn tíma. Höfundur hefur alltaf verið hrifinn af 

spurningaleikjum og keppnum og fannst því tilvalið að búa til spil fyrir nemendur. Í upphafi 

var markmiðið að gera námsspil bæði fyrir miðstig og unglingadeild, en fljótt kom á daginn 

að það hefði verið of umfangsmikið verk í fyrstu atrennu. Eftir að hafa ráðfært mig við 

leiðbeinanda og aðra komst ég að þeirri niðurstöðu að einbeita mér frekar að unglingastiginu. 

Bæði vegna þess að þar var hreinlega um meira efni að ræða og einnig hentar það mér betur 

þar sem ég hef hugsað mér að starfa við kennslu á unglingastigi að námi loknu.  

Við gerð Límheilans þurfti að ákveða margt, t.a.m. hvað varðar framsetningu, efni og útlit. Í 

fyrstu var sú hugmynd uppi að taka einungis fyrir sögu og landafræði  Íslands og reyna að 

tengja það við tónlistarsögu landsins. Ef sú hugmynd hefði orðið fyrir valinu hefði hljóðdiskur 

fylgt spilinu með tónlistarsögunni. Eftir að hafa velt þessu fyrir mér í nokkra stund komst ég 

að þeirri niðurstöðu að þetta spil myndi ekki henta nægilega vel þar sem það myndi koma í 

veg fyrir að allir á unglingastigi gætu spilað það og mér fannst frekar vanta spil þar sem 

námsefnið væri nýtt á annars konar máta. Því varð það fyrir valinu að búa til spil þar sem 

námsefni unglingastigsins í sögu og landafræði yrði nýtt og gert yrði eins konar spurningaspil 

úr námsefninu.  

Þegar kom að því að ákvarða uppsetningu og hönnun spilsins komu upp þónokkur álitamál 

sem í vinnslu reyndust gefa af sér góðar hugmyndir. Til þess að spilið myndi henta fyrir allt 

námsefnið þurftu reitirnir á spilinu að vera nokkuð hlutlausir svo ákveðið var að hafa alla reiti 

á spilinu eins. Til þess að ákvarða spurninguna datt mér fyrst í hug að hafa snúningsskífu í 

miðju spilinu og gerð spurningarinnar færi eftir því hvar örin á snúningsskífunni lenti. Þessi 

hugmynd fannst mér upphaflega góð en eftir að hafa velt þessu fyrir mér og skoðað gerð 

ýmissa borðspila, komst ég að þeirri niðurstöðu að teningur væri hvort tveggja auðveldari í 

notkun sem og framkvæmd. Þar sem að skífan sem ég hafði í huga fyrir spilið hefði einungis 

haft fjóra mismunandi möguleika og hliðar tenings augljóslega fleiri kom upp eitthvað sem í 

fyrstu virtist vera vandamál en í raun hjálpaði það mér að móta spilið betur. Á teningi eru sex 

hliðar og það þýddi að ég þurfti að gera sex mismunandi valmöguleika. Fjórir valmöguleikar 

voru komnir í hús en mig vantaði þá tvo valmöguleika í viðbót. Ég er mikill áhugamaður um 

hópefli í skólastarfi og því lá beinast við að bæta við hópeflisspurningum. Sjötta hólfinu 

fannst mér ofaukið og það hefði gert spilið jafnvel of flókið ef um sex spurningaflokka væri 

að ræða. Sjötta hliðin fékk því nafnið „Kastaðu aftur“. 
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6.3 Innihald 

Innihald Límheilans er sem hér segir: 

 1 spilaborð 

 4 spilakarlar, í fjórum mismunandi litum 

 1 teningur 

 6 spilabunkar með spurningaspjöldum í mismunandi litum eftir námsefni. 

Spurningaspjöldin eru alls 372. 

 1 spilabunki með 50 hópeflisspurningum 

 Tímaglas 

 4 skrifblokkir 

 4 blýantar 

 1 spilareglur 

 

6.4 Útlit og uppsetning 

Útlit á spilinu og uppsetning þess fór fram í samvinnu við Regínu Maríu Árnadóttur sem 

starfar sem grafískur hönnuður í New York. Fyrirmyndir að spilinu eru, eins og fram hefur 

komið, fengnar úr spilunum Alias, Pictionary, Actionary og Trivial Pursuit, ásamt 

hugmyndum og uppsetningu úr fleiri borð- og námsspilum.  

6.4.1 Spilaborðið 

Spilaborðið er 30 x 30 cm á stærð, úr pappa. Myndir sem tengjast landafræði og sögu 

heimsins eru á útjaðri spilaborðsins. Á spilinu eru tveir kassalaga reitir sem spurningaspjöldin 

eru sett ofan á. Á spilaborðinu sjálfu eru tveir hringir sem saman mynda áttulaga spilaborð. Í 

hvorum hring eru svo fimmtán reitir og samtals eru því reitirnir 30. 

6.4.2 Spurningaspjöld 

Átta spurningabunkar fylgja spilinu og eru þeir mismunandi á litinn. Hver litur táknar 

mismunandi námsefni. Á hverju spjaldi eru fjórir mismunandi spurningaflokkar og er hver 

flokkur táknaður með mismunandi merki.   

6.4.3 Teningur 

Einn teningur fylgir spilinu. Á hverri hlið er mismunandi form. Hringur, kassi, þríhyrningur, 

stjarna, spurningarmerki og svo upphrópunarmerki. 

6.4.4 Tímaglas 

Tímaglas sem mælir eina mínútu. 



15 
 

6.5 Spurningar 

Spurningunum er skipt í átta mismunandi bunka. Hver bunki er með einkennandi lit eftir 

námsefni. Á hverju spjaldi eru fjórar spurningar eða verkefni. Spurningarnar eru allar samdar 

með tilliti til námsefnisins sem viðkomandi bekkur leggur áherslu á.  

6.5.1 Alias-spurningar 

Hér á að lýsa orðinu eða í kringum orðið sem gefið er á spjaldinu. Aðeins eitt orð, sem tengist 

námsefninu, er gefið upp á spurningaspjaldinu. Ekki er leyfilegt að segja orðið sjálft. Til þess 

að svara rétt þarf samherji að segja orðið á nákvæmlega sama hátt og það er ritað á 

spurningaspjaldið, þ.e.a.s. í sama kyni, tölu o.s.frv. 

6.5.2 Beinar spurningar 

Hér eru beinar spurningar sem þarf að svara með réttu svari. 

6.5.3 Valmöguleikaspurningar 

Hér eru spurningar þar sem gefnir eru fjórir valmöguleikar til svars. 

6.5.4 Teikni-leikni-spurningar 

Hér á að leika eða teikna orðið sem gefið er á spurningaspjaldinu. Aðeins eitt orð, sem tengist 

námsefninu, er gefið upp á spurningaspjaldinu. Sá sem leikur eða teiknar má ekki gefa frá sér 

nein hljóð eða skrifa bókstafi á blaðið. Til að svara rétt þarf samherji að segja orðið á sama 

hátt og það er ritað á spurningaspjaldið, þ.e.a.s. í sama kyni, tölu o.s.frv. 

6.5.5 Hópeflisspurningar 

Einn bunki af hópeflisspurningum er í spilinu. Þar á sá sem dregur spilið að svara spurningum 

rétt um meðspilara til að fá rétt svar. Einnig getur leikmaðurinn verið beðinn um að humma 

lagbút og eiga þá meðspilarar að giska á rétta svarið. 

6.6 Gangur leiksins 

Skipt er í lið. Lágmarksþátttakendur eru fjórir og mest geta fjögur lið spilað í einu. Í hverju 

liði geta verið allt frá tveimur leikmönnum upp í sex. Það lið sem hefur yngsta leikmanninn 

meðal liðsmanna  hefur leik og leikmaður sem er á vinstri hönd gerir næst á eftir. Valdir eru 

spilakarlar og ákveðið er hvort eigi að fara lítinn hring eða alla áttuna. Eftir að borðinu hefur 

verið stillt upp og námsefnið sem á að taka fyrir hefur verið valið þá ætti ekkert að vera því til 

fyrirstöðu að hefja leik.  

Fyrsta liðið kastar teningnum og fer á fyrsta reitinn. Fjórir möguleikar geta komið upp á 

teninginn. Leikmaður sem kastar getur fengið spurningu af spurningaspjaldinu ef bein 

spurning eða valmöguleikaspurning kemur upp, leikmaður getur fengið Alias-spurningu eða 
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teikni-leikni-spurningu sem hann les þá sjálfur og framkvæmir fyrir samherja sína, leikmaður 

getur fengið hópeflisspurningu sem hann les þá sjálfur. Síðustu tveir möguleikarnir bjóða upp 

á að leikmaður þurfi að kasta aftur eða að leikmaðurinn fær upphrópunarmerkið upp á 

teninginn. Þegar upphrópunarmerkið kemur þá fær leikmaðurinn hópeflispurningu. Ef 

leikmaður nær að svara rétt í beinu spurningunum eða valmöguleikaspurningunum fer hann 

einn reit áfram. Leikmaður fer einnig einn reit áfram ef samherjar hans geta svarað Alias-

spurningunni og teikni-leikni-spurningunum rétt. Ef ekki er svarað rétt þá færist spilakarlinn 

ekki af reitnum sem hann er á. Á hópeflisspurningu færir leikmaðurinn spilakarlinn einn reit 

áfram nema annað sé tekið fram á hópeflisspjaldinu. Í öllum spurningum fer tímaglasið af stað 

um leið og spurningin er borin upp, leikmaður byrjar að leika eða teikna eða leikmaður hefst 

handa við að útskýra Alias-orðið sitt. 

Sigurvegari ákvarðast af því hver er fyrstur til að fara hringinn, í styttri útgáfunni, eða þá alla 

áttuna sem er lengri útgáfan. Spilinu er þá lokið og ákvarðast sæti þeirra leikmanna sem á eftir 

koma af staðsetningu á spilinu. Sá sem er næstur lokatakmarkinu endar þá í öðru sæti og svo 

koll af kolli. 

Nánari útskýringu á spilinu má finna í viðauka undir Spilareglur. 

6.7 Markmið með Límheilanum 

Markmið Límheilans eru margþætt og leitast er við að hafa þarfir mismunandi leikmanna sem 

koma að spilinu í huga. Miðað er við að allt námsefni sem mælt er með í Aðalnámskrá 

grunnskólanna 
9
 sé notað og að spurningarnar séu fjölbreyttar. Þegar kemur að nemendum er 

markmiðið að nemendur geti notað sér spilið til að skerpa á námsefninu eða þegar nýtt 

námsefni er kynnt til leiks. Unnið verður að því að þjálfa nemendur með samvinnu, 

athyglisgáfu, rökhugsun og efnisskilning. Markmið spilsins fyrir kennara er að þeir geti nýtt 

sér Límheilann í kennslu sinni, bæði sem kveikju og einnig til að fylgja eftir námsefninu. 

6.8 Fyrir hverja er spilið? 

Í námsspilinu Límheilinn er unnið með námsefni unglingastigs í grunnskólum og því geta allir 

nemendur á efsta stigi grunnskóla nýtt sér það. Allt námsefnið sem notað er í spurningunum 

hefur verið kennt í skólum mislengi en allt er það þó kennt í flestum skólum á Íslandi. Spilið 

getur einnig boðið upp á að það sé notað í fleiri greinum en einungis landafræði og sögu þar 

                                                           
9
 Aðalnámskrá grunnskóla er rammi um skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Fyrsta námskráin 

kom út 1929 hér á landi en 1964 var hún fyrst þekkt undir nafninu Aðalnámskrá grunnskóla. Sú nýjasta kom út 
árið 2011 en hún var þá uppfærð útgáfa frá árinu 2007. 
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sem kennarar eða nemendur geta búið til sín eigin spurningaspjöld úr öðru námsefni en notað 

hópeflisspurningar, spilaborðið og fylgihluti spilsins. 

7. Lokaorð 

Eftir að hafa legið yfir bókum, spilum og heimildum um námsspil er ég orðinn enn þá 

sannfærðari um gildi þeirra í kennslu. Sá tími sem farið hefur í gerð þessa spils hefur verið 

mér mikill skóli. Ég hef flakkað á milli hugmynda og útfærslna á spilinu og á nokkrum 

tímapunktum hafa mér hreinlega fallist hendur og ég verið á barmi uppgjafar. Vinnan við gerð 

þessa spils hefur verið mun meiri en ég gerði ráð fyrir en ég vildi gera spilið áhugavert og 

skemmtilegt og ekki síður að spili sem væri gott kennslutæki. Með góðri hjálp vina, ættingja, 

samnemenda og leiðsagnarkennara hef ég þó haldið ótrauður áfram. 

Ég hef spilað og skoðað fjöldan allan af spilum upp á síðkastið. Þau hafa verið jafn misgóð og 

þau eru mörg en í flestöllum spilum má sjá rauðan þráð skína í gegn. Ætlunin með þeim er að 

þátttakendur hafi gaman og yfirleitt eitthvert gagn af því að spila. Í spilum er alltaf verið að 

vinna með samskipti og eftir að hafa unnið með börnum og unglingum í nokkuð mörg ár veit 

ég hversu vel spil og leikir geta virkað sem ísbrjótar í samskiptum. Með því að sitja saman og 

spila við börn eða unglinga má oft sjá og finna hvernig þeim líður. Málefni sem getur verið 

erfitt fyrir þau að tjá sig um getur verið auðveldara að ræða þegar athyglin er á spilinu sjálfu 

en ekki beint að viðmælandanum. Losnar þá oft betur um málbeinið, í afslöppuðu 

andrúmslofti spilsins, og fyrir vikið er hægt er taka á málefninu sem hefur jafnvel verið að 

íþyngja viðmælandanum í einhvern tíma. 

Með því að sjá viðbrögð nemendanna sem voru notaðir sem prufuhópur gefur það mér góð 

fyrirheit um að spilið hafi náð settum markmiðum. Nemendur höfðu gaman af spilinu og 

lærðu og skerptu um leið þekkingu sína á námsefninu. 

Námsspil geta boðið upp á svo marga möguleika í kennslu. Með þeim er hægt að efla skilning 

nemenda á námsefninu eða vera kveikja fyrir námsefnið sem koma skal. Ég tel það vera 

skyldu kennara að gera námsefnið eins bitastætt og hægt er og reyna að vinna með leikgleðina 

sem blundar í okkur öllum. 
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Frelsi og velferð. Saga 20. aldar II 

  

Landafræði fyrir unglinga 1.hefti 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Landafræði fyrir unglinga 2.hefti 
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Hópeflisspurningar 
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7.4. Kennaraspjöld 
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7.5. Spilareglur 

Límheilinn er borðspil sem gengur út á að svara spurningum, bæði sem einstaklingur og með 

hjálp meðspilara. Þátttakendur fá að spreyta sig á fernskonar gerðum spurninga og eiga allar 

spurningarnar það sameiginilegt að spurt er út í námsefnið þeirra. 

Innihald 

372 spilaspjöld í 6 flokkum með alls 1448 spurningar, 50 hópeflisspurningaspjöld, 1 

spilaborð, 4 teikniblokkir, 4 blýantar, 4 spilakallar, 1 stundaglas, og 1 teningur 

Meginmarkmið 

Í spilinu eru 31 reitir og en gerð spurninganna ákvarðast af því hvað merki kemur upp á 

teningnum. Með því að svara spurningu rétt færist leikmaður einn reit áfram. Hægt er í 

upphafi að ákveða hvort að styttri útgáfan er spiluð, en þá er farinn einn hringur en ef á að 

spila lengri útgáfuna þarf að fara á alla reitina. Spilaborðið myndar áttu og þarf að að enda á 

miðjureitnum þar sem leikar hófust. 

Undirbúningur 

Leggja þarf borðið niður og velja þann námsþátt sem á að spurja út úr. Spurningarnar eru þá 

lagðar á spilaborðið og hópeflisspurningar sömuleiðis. Öll lið fá teikniblokk og blýant.  Allir 

byrja á byrjunarreit (miðjureitur) og er hefur yngsti keppandinn leik. Farið er réttsælis 

(sólahringinn).  

Teningurinn 

Með spilinu fylgir sérstakur teningur sem ákveður hvernig spurningu leikmenn fá. Eftirfarandi 

valmöguleika er hægt að fá upp á teninginn: 

Hringur  

Hringur merkir Aliasspurningu. Í Aliasspurningum 

eiga leikmenn að lýsa fyrir meðspilaranum sínum 

orðinu sem kemur upp á spurningaspjaldinu. Ekki 

má segja orðið sjálft og þarf því að útskýra hvert 

orðið er svo að meðspilari giskar á rétt orð. 

 Uppsetning spilateningsins 
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Þríhyrningur 

Þríhyrningur merkir bein spurning. Hér spyr andstæðingur þess sem kastaði beinna spurninga 

um námsefnið. Aðeins eitt rétt svar er við spurningunni. 

Ferhyrningur 

Ferhyrningur merkir valmöguleikaspurning. Á valmöguleikaspurningu á andstæðingur þess 

sem kastaði að spurja spurningu þar sem gefnir eru fjórir valmöguleikar að svari. Aðeins eitt 

rétt svar er við spurningunni. 

Stjarna 

Stjarnan merkir teikni-leiknispurning. Hér á meðspilarinn að teikna eða leika orðið sem gefið 

er upp á spurningaspjaldinu. Ekki má gefa frá sér hljóð eða skrifa niður orðið. Rétt svar er 

gefið ef meðspilarinn giskar á rétt orð. 

Spurningamerki 

Spurningamerki merkir hópeflisspurning. Á hópeflisspurningu á sá sem kastaði að svara 

spurningu um samspilara eða humma lag fyrir meðspilara. Ef meðspilari giskar á rétt svar eða 

leikmaður sem kastaði svarar spurningu rétt um meðspilara sína má færa spilakallinn um einn 

reit eða fleiri eftir því sem sagt er til á spjaldinu. 

Kastaðu aftur 

Á kastaðu aftur á leikmaður að kasta teningnum aftur . 

Leikreglur 

Miðjureiturinn er upphafsreitur. Leiknum lýkur þegar leikmenn hafa farið heilan hring eða tvo 

hringi (áttuna) 

Ef liðin svara spurningu rétt þá má færi spilakallinn áfram um einn reit eða fleiri ef það er 

tekið fram. 

Liðin fá eina mínútu til að reyna við spurningu. Tíminn hefst um leið og byrjað er að lýsa orði 

(Aliasspurning), Leika eða teikna (Teikni-leiknispurning) eða um leið og spyrjandi hefur 

lokið við spurninguna sína. Ef ekkert svar er komið eftir eina mínútu á næsti leikmaður að 

kasta teningnum. 
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Ef ágreiningur kemur upp þá hefur kennari úrslitaatkvæðið. Ef hann er ekki til staðar þáer það  

sem spyr spurninguna. 
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7.6. Spurningar 

 

Landafræði fyrir unglinga 1.hefti 

Alias-spurningar 

1. Kortagerðarmaður 

2. Breiddarbaugur 

3. Lengdarbaugur 

4. Neil Armstrong 

5. Miðlífsöld 

6. Kristófer Kólumbus 

7. Sólsprenging 

8. Efnaveðrun 

9. Frostveðrun 

10. Andrúmsloftið 

11. Suðurskautslandið 

12. Gufuhvolf 

13. Gróðurhúsaáhrifin 

14. Hitafar 

15. Staðvindar 

16. Háþrýstisvæði 

17. Monsúnvindar 

18. Strandloftslag 

19. Heimskautaloftslag 

20. Rauðahafið 

21. Ölduorka 

22. Þörungarækt 

23. Kjarnasamruni 

24. Heimsálfa 

25. Asía 

26. Evrópa 

27. Eyðimörk 

28. Sahara 

29. Belgía 

30. Háþrýstisvæði 

31. Úrkoma 

32. Loftslag 

33. Kaupmannahöfn 

34. Fjallstindur 

35. Miðjarðarhafið 

36. Atlantshafið 

37. Borgarísjaki 

38. Gervitunglmynd 
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39. Fárviðri 

40. Gola 

41. Stormur 

42. Þari 

43. Fiskeldi 

44. Sólarorkuver 

45. Þróunarland 

46. Iðnríki 

47. Etna 

48. Dóná 

49. Volga 

50. Mengun 

 

Beinar spurningar 

1. Hversu margir eru lengdarbaugarnir? 

a. 360 

2. Hvað tekur það Jörðina langan tíma að snúast í kringum sjálfa sig? 

a. 24 klst 

3. Hvaða litur er notaður fyrir ræktað land á landakortum? 

a. Grænn 

4. Hvaða litur er notaður fyrir ógróið land og hæð þess? 

a. Brúnn 

5. Hvað eru þemakort? 

a. Kort sem fjalla um afmarkað viðfangsefni eða nokkur slík saman. 

6. Hvað heitir höfuðborg Indlands? 

a. Delhi 

7. Hvað tekur það Jörðina marga daga að fara umhverfis sólina? 

a. 365 daga 

8. Hvað tekur það tunglið marga daga að fara umhvefis jörðina? 

a. Um það bil 27 daga 

9. Raðaðu þessum öldum í rétta röð. Sú fyrst fremst. Miðlífsöld, nýlífsöld, 

frumlífsöld, fornlífsöld. 

a. Frumlífsöld, fornlífsöld, miðlífsöld, nýlífsöld. 

10. Nýlífsöld er skipt upp í tvö tímabil. Hvað heita þau? 

a. Tertíer og kvarter 

11. Hvað heitir hæsta fjall jarðar? 

a. Everestfjall (Mount Everest) 

12. Hvar er lægsti punktur jarðar? 

a. Maríanadjúpállinn í Kyrrahafinu 

13. Hver uppgötvaði Ameríku? 

a. Kristófer Kólumbus 
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14. Þýskur prófessor í veðurfræði samdi rit um að meginlöndin væru á hreyfingu 

og kallaði það landrek. Hvað hét hann? 

a. Alfred Wegener 

15. Jörðinni er skipt upp í fjögur lög. Hvað nefnast þau? 

a. Innri kjarni, ytri kjarni, möttull, jarðskorpa. 

16. Jarpskorpunni er skipt upp í þrjá flokka. Hvað heita þeir? 

a. Storkuberg, setberg og myndbreytt berg. 

17. Þegar hraunkvikan er seigfljótandi storknar hún fyrr og myndar strýtualga fjall. 

Hvað nefnast slík eldfjöll sem hér er lýst? 

a. Eldkeilur 

18. Allir jarðskjálftar eru mældir á ákveðnum skala. Hvað nefnist hann? 

a. Rictherkvarði 

19. Ísland er staðsett á milli tveggja fleka. Hvað heita þeir? 

a. Norður-Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn 

20. Hver eru tvö mikilvirkustu útrænu öflun? 

a. Veðrun og rof 

21. Frotveðrun og sólsprenging er dæmi um hvers konar veðrun? 

a. Hitabrigðaveðrun 

22. Hvað er stór hluti jarðar hulinn ís? 

a. 11 prósent 

23. Afhverju er Dómkirkjan í Köln að eyðast jafnt og þétt? 

a. Hún er byggð úr kalksteini sem eyðist hratt af völdum efnaveðrunar 

24. Í hvað breytist hluti súrefnisins efst í gufuhvolfinu? 

a. Óson 

25. Hvað nefnist sá hluti gufuhvolfisins sem er næstur jörðu? 

a. Veðrahvolf 

26. Hvað nefnast hvolfin þrjú í gufuhvolfi jarðar? 

a. Veðrahvolf, Heiðhvolf og Jónhvolf 

27. Hvaða hlutverki gegnir Ósonið?  

a. Ver jörðina fyrir útfjólubláum geislum 

28. Hver er aðalhættan við gróðurhúsaáhrifin? 

a. Meðalhiti á jörðinni eykst. 

29. Rétt eða rangt. Í miðju fellibylja er logn. 

a. Rétt. 

30. Alstaðar þar sem vatn er að finna í jörðinni verður til vatnsgufa. Þetta nefnist? 

a. Uppgufun 

31. Hver er syðsti oddi heimsins? 

a. Suðurpóllinn 

32. Hvað heitir stærsta eyðimörk heims? 

a. Sahara 

33. Hvað heita úthöfin þrjú? 

a. Kyrrahaf, Atlantshaf og Indlandshaf 

34. Hvað nefnast strand- og innhöfin sem tengjast Atlantshafinu? 

a. Eystrasalt, Miðjarðarhaf og Karíbahaf. 
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35. Afhverju er Jörðin stundum nefnd bláa reikistjarnan? 

a. Útaf sjónum og vatninu sem er áberandi. Rúmlega 70% hennar 

sjór/vatn. 

36. Hvað heitir það sem þekur allan hafsbotninn? 

a. Set 

37. Uppsjórinn hreyfist í fimm stóra hringi. Tvo á Kyrrahafinu, tvo á 

Atlandshafinu en hvar er sá fimmti? 

a. Á Indlandshafi 

38. Sjávarföll orsakast fyrst og fremst af einum hlut. Hvað er það? 

a. Aðdráttarafli tunglins 

39. Hversu oft kemur flóð eða aðfall á sólahring? 

a. Tvisvar sinnum á sólarhring 

40. Við lok seinni heimstyrjaldarinnar höfðu öll lönd tólf sjómílna 

fiskveiðilögsögu. Smám saman hefur hún verið færð út. Hver er hún nú? 

a. 200 mílur 

41. Á tveimur svæðum nær fiskveiðilögsaga Íslands ekki út í 200 sjómílur því hún 

rekst á lögsögur annara ríkja. Hvaða ríki eru þetta? 

a. Grænland og Færeyjar 

42. Hvaða þrjár tegundir skiptist lífefnaeldsneyti einkum í? 

a. Eldivið, orkuskóga og úrgang frá akuryrkju. 

43. Hvað heitir vatnsmesta á Evrópu? 

a. Dóná 

44. Hvert er lengsta fljót Evrópu? 

a. Volga 

45. Hvaða heimsálfa er í kuldabeltinu syðra? 

a. Suðurskautslandið 

46. Hvað kallast það svæði þar sem loft þrýstist niður til jarðar? 

a. Háþrýstisvæði 

47. Hvert er kaldasta og vindasamasta meginland jarðar? 

a. Suðurskautslandið 

48. Höfuðborg Belgíu er Brussel en þar talar fólk oft tvö tungumál. Hvaða mál eru 

það? 

a. Flæmska og franska 

49. Hvar eru höfuðstöðvar Evrópusambandins? 

a. Brussel 

50. Rignir mikið þar sem háþrýstisvæði eru ríkjandi? 

a. Nei 
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Valmöguleikaspurningar 

1. Hvað eru lengdarbaugarnir einnig nefndir? 

a. Hádegisbaugar 

b. Miðbaugar 

c. Hæðarbaugar 

d. Miðnæturbaugar 

i. A. Hádegisbaugar 

2. Hvað er jörðinni skipt niður í mörg tímabelti? 

a. 12 

b. 15 

c. 24 

d. 30 

i. B. 15 

3. Hvað sýnir staðfræðikort? 

a. Landslagið, hæð landsins, gróðurfar, byggð og fleira 

b. Hvernig hnöttur snýst 

c. Veðurfarið í borgum 

d. Staðsetningu sólar og hnattar 

i. A. Landslagið, hæð landsins, gróðurfar, byggð og fleira 

4. Sú aðferð til að rannsaka einhvern stað eða landsvæði með hjálp kortabókar er kölluð? 

a. Houstonaðferðin 

b. Londonaðferðin 

c. Denveraðferðin 

d. Yorkaðferðin 

i. C. Denveraðferðin 

5. Hvað er hið vísindalega heiti jarðar? 

a. Earthus 

b. Tellus 

c. Homus 

d. Utar 

i. B. Tellus 

6. Á hvaða öld voru risaeðlurnar uppi? 

a. Fornlífsöld 

b. Miðlífsöld 

c. Frumlífsöld 

d. Nýlífsöld 

i. B. Miðlífsöld. 
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7. Alfred Wegener hélt því fram að einu sinni hefði bara verið eitt stórt meginland. Hvað 

kallaði hann það land? 

a. Vegena 

b. Edna 

c. Pangea 

d. Tertíer 

i. C. Pangea 

8. Jarðskorpan er sett saman úr meginflekum og minni flekum. Hversu margir eru þeir? 

a. Átta meginflekar og 12 minni flekar 

b. 12 meginflekar og sex minni flekar 

c. Sex meginflekar og 12 minni flekar 

d. 12 meginflekar og átta minni flekar 

i. C. Sex meginflekar og 12 minni flekar 

9. Dyngja er dæmi um? 

a. Jarðskjálfta 

b. Eldstöð 

c. Fjallgarð 

d. Bergtegund 

i. B. Eldstöð 

10. Hvað er hæsti styrkleiki sem er gefinn er fyrir jarðskjálfta? 

a. 8,9 

b. 8 

c. 7,5 

d. 7 

i. A. 8,9 

11. Á hvaða svæði er um 85% allra jarðskjálfta? 

a. Atlantshafssvæðinu 

b. Indlandshafssvæðinu 

c. Miðjarðarhafssvæðinu 

d. Kyrrahafssvæðinu 

i. D. Kyrrahafssvæðinu 

12. Fínkornóttur jarðvegur sem borist hefur með vindi og orðið að seti nefnist? 

a. Setjarðvegur 

b. Fínjarðvegur 

c. Lössjarðvegur 

d. Efnajarðvegur 

i. C. Lössjarðvegur 

13. Hvað nefnist efnið sem eyðir ósoninu? 

a. Neon 

b. Freon 

c. Seon 

d. Leon 

i. B. Freon 
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14. Hvaða lofttegund er helsta orsök gróðurhúsaáhrifanna? 

a. Gas 

b. Vetni 

c. Helíum 

d. Koltvíoxíð 

i. D. Koltvíoxíð 

15. Á leið jarðar umhverfis sólu er halli mönduls hennar alltaf sá sami. Hver er hann? 

a. 28° 

b. 23,5° 

c. 90° 

d. 10° 

i. B. 23,5° 

16. Þegar sólin er hæst á lofti þá er það kallað sumarsólstöður. Hvaða dag er það á Íslandi? 

a. 28.ágúst 

b. 20. maí 

c. 21. júní 

d. 25. júlí 

i. C. 21. Júní 

17. Hvaða dag eru Vetrarsólstöður? 

a. 15. febrúar 

b. 13.janúar 

c. 10. nóvember 

d. 21. desember 

i. D. 21. desember 

18. Þegar frost í jörðu nær aldrei að þiðna nefnist það? 

a. Alkul 

b. Sífrost 

c. Sífreri 

d. Alfrost 

i. C. Sífreri 

19. Helsta orsök vinda eru? 

a. Kuldi sjávar 

b. Ylur sólargeisla 

c. Ylur jarðhita 

d. Kuldi jökla 

i. B. Ylur sólargeisla 

20. Hitastig í yfirborði sjávar þarf að fara yfir ákveðinn mikinn fjölda svo að fellibylir geti 

komið. Hversu hár hiti þarf að vera? 

a. 27°C 

b. 30°C 

c. 10°C 

d. 17°C 

i. A. 27°C 
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21. Cherrapunji er talinn... 

a. Sólríkasti staður jarðarinn 

b. Vindasamasti staður jarðarinnar 

c. Regnsælasti staður jarðarinnar 

d. Kaldasti staður jarðarinnar 

i. C. Regnsælasti staður jarðarinnar 

22. Þegar kaldur loftmassi þrýsti á heitan er talað um? 

a. Hitaskil 

b. Kuldaskil 

c. Veðurskil 

d. Massaskil 

i. B. Kuldaskil 

23. Þegar heitur loftmassi þrýstir á kaldan er talað um? 

a. Hitaskil 

b. Kuldaskil 

c. Veðurskil 

d. Massaskil 

i. A. Hitaskil 

24. Í hvaða loftslagsbelti er stærsti parturinn af Íslandi? 

a. Kuldabeltis 

b. Tempraða beltis 

c. Heittempraða beltis 

d. Hitabeltis 

i. A. Kuldabeltis 

25. Nyrsta odda heims er að finna í hvaða landi? 

a. Íslandi 

b. Rússlandi 

c. Grænlandi 

d. Kanada 

i. C. Grænlandi 

26. Fyrir hvernig loftslagsbelti eru stór þurrkasvæði einkennandi? 

a. Kuldabelti 

b. Tempruð belti 

c. Heittempruð belti 

d. Hitabelti 

i. C. Heittempruð belti 
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27. Þegar Sól og tungl eru í sömu átt frá jörðu þá verður flóðahæðin hærri en vanalega. 

Hvað er það kallað? 

a. Stórstreymi 

b. Stórfjara 

c. Stórflóð 

d. Stórsjós 

i. A. Stórstreymi 

28. Þegar tunglið og sólin eru í andstæðum áttum þá verður flóð ekki eins öflugt. Hvað er 

það kallað? 

a. Smáfjara 

b. Smáflóð 

c. Smástreymi 

d. Smásjór 

i. C. Smástreymi 

29. Hvaða þjóð reisti fyrsta sjávarfallaorkuver heims? 

a. Japan 

b. Rússland 

c. Frakkland 

d. Ísland 

i. C. Frakkland 

30. Hvaða ár færðu Íslendingar fiskveiðilögsögu sína út í 200 sjómílur? 

a. 1980 

b. 1970 

c. 1985 

d. 1975 

i. D. 1975 

31. 99% af allri orku á jörðunni má rekja til ...? 

a. Ósonlagsins 

b. Tungsins 

c. Manngerðra þátta 

d. Sólarinnar 

i. D. Sólarinnar 

32. Þegar jurtir breyta sólarorku, koltvíoxíði og vatni í kolvetni og súrefni nefnist það? 

a. Jurtabreyting 

b. Ljóstillífun 

c. Kolvetnisupptaka 

d. Koltvíoxíðupptaka 

i. B. Ljóstillífun 

33. Dæmi um lífrænt eldsneyti er? 

a. Olía og kol 

b. Gull og silfur 

c. Bensín og rafmagn 

d. Gras og fræ 

i. A. Olía og kol 
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34. Talið er að 12-15% af allri orkunotkun heiminum byggist á einni tegund. Hver er það? 

a. Gas 

b. Bensín 

c. Eldiviður 

d. Olía 

i. C. Eldiviður 

35. Hverjar eru mikilvægustu tegundir jarðefnaeldsneytis? 

a. Eldiviður, sólarorka og vatn 

b. Vatn, bensín og jarðhita 

c. Olía, kol og jarðgas 

d. Eldiviður, bensín og vatn 

i. C. Olía, kol og jarðgas. 

36. Hversu mörg prósent af heildarorkuframleiðslu í heiminum kemur frá 

vatnsaflsvirkjunum? 

a. 50% 

b. 20% 

c. 10% 

d. 5% 

i. B. 20% 

37. Hverjar eru mikilvægustu orkulindir Íslands? 

a. Rafmagn og olía 

b. Gas og jarðhiti 

c. Vatn og jarðhiti 

d. Vatns og olía 

i. C. Vatn og jarðhiti 

38. Hvað nota kjarnorkuver sem eldsneyti? 

a. Gas 

b. Jarðhita 

c. Olíu 

d. Úranstengur 

i. D. Úranstengur 

39. Hvað er plúton? 

a. Geislavirkur úrgangur 

b. Þrýstikraftur vatnsvirkjanna 

c. Jarðhitakvarði 

d. Bergtegund 

i. A. Geislavirkur úrgangur 

40. Notkun jarðhita á Íslandi skiptist upp í nokkra flokka. Hver er sá stærsti? 

a. Sundlaugar 

b. Iðnaður 

c. Húshitun 

d. Raforkuframleiðsla 

i. C. Húshitanna 
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41. Um 85% af húsum eru hituð með ákveðnum hætti á Íslandi. Hver er sá háttur? 

a. Með rafmagni 

b. Með olíukyndingu 

c. Með eldiviði 

d. Með jarðhita 

i. D. Með jarðhita 

42. Um fjórðungur jarðabúa á heima í auðugum iðnríkjum. Hversu mörg prósent nota þau 

af allri orku sem framleidd er í heiminum? 

a. 25% 

b. 50% 

c. 65% 

d. 80% 

i. D. 80% 

43. Hver er lengsta á á Íslandi? 

a. Hvítá 

b. Laxá í Kjós 

c. Þjórsá 

d. Norðurá 

i. C. Þjórsá 

44. Landsvæði þar sem frost fer aldrei úr jörðu nefnist? 

a. Freðmýri 

b. Barrskógabelti 

c. Laufskógabelti 

d. Frystisvæði 

i. A. Freðmýri  

45. Hvað ræður einkum því að jörðin skiptist í mismunandi gróðurbelti? 

a. Mismunandi loftslag 

b. Mismunandi jarðvegur 

c. Mismunandi hæð yfir sjávarmáli 

d. Mismunandi íbúafjöldi 

i. A. Mismunandi loftslag 

46. Hvað nefnist það hafsvæði sem þekur mestan hluta Norðurheimskautasvæðisins? 

a. Norður-Atlandshaf 

b. Norður-Íshaf 

c. Norður-Kyrrahaf 

d. Norður-Kuldahaf 

i. B. Norður-Íshaf 
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47. Hvað nefnast þeir skógar sem eru áberandi við miðbaug? 

a. Barrskógar 

b. Bambusskógar 

c. Laufskógar 

d. Regnskógar 

i. D. Regnskógar 

48. Hvað ná hitabeltisregnskógar yfir stóran hluta af heildarlandi jarðar? 

a. 4% 

b. 8% 

c. 12% 

d. 16% 

i. B. 8% 

49. Hvert þessara svæða hefur að geyma mesta fjölbreytni jurta- og dýrategunda? 

a. Barrskógasvæðin 

b. Laufskógasvæðin 

c. Regnskógasvæðin 

d. Savannasvæðin 

i. C. Regnskógasvæðin 

50. Hvað eru íbúar Amasonsvæðisins margir? 

a. Um ein milljón 

b. Um þrjár milljónir 

c. Um sjö milljónir 

d. Um tíu milljónir 

i. B. Um þrjár milljónir 

Teikni-leikni spurningar 

1. Neil Armstrong 

2. Ósonið 

3. Jökull 

4. Miðnætursól 

5. Strönd 

6. Regnskógur 

7. Golfstraumur 

8. Orka 

9. Kol 

10. Olía 

11. Sólarorka 

12. Vindorka 

13. Kjarnorka 

14. Geislavirkni 

15. Jarðhiti 

16. Heimurinn 

17. Rækta 
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18. Evrópa 

19. Ísland 

20. Á 

21. Foss 

22. Asía 

23. Eyðimörk 

24. Höfuðborg 

25. Skógur 

26. Öldur 

27. Eldsneyti 

28. Salt 

29. Sólargeisli 

30. Suðurheimsskautið 

31. Heimsálfur 

32. Atlantshaf 

33. Jarðskorpa 

34. Möttull 

35. Kjarni 

36. Jarðskjálfti 

37. Eldgos 

38. Norðurljós 

39. Hringrás 

40. Flóð 

41. Rigning 

42. Þurrkur 

43. Vindur 

44. Húshitun 

45. Lest 

46. Vatn 

47. Eldingar 

48. Þrumur 

49. Kuldi 

50. Hiti 

 

Landafræði fyrir unglinga hefti 2. 

Alias-spurningar 

1. Fæðingartíðni 

2. Mannfjöldaþróun 

3. Strjábýli 

4. Sjálfstætt ríki 

5. Lýðveldi 
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6. Kavíar 

7. Stöðuvatn 

8. Hrogn 

9. Eystrasaltsríkin 

10. Móðurmál 

11. Sovétríkin 

12. Kákasuslöndin 

13. Marco Polo 

14. Sjálfstjórnarhérað 

15. Risapanda 

16. Monsúnvindar 

17. Hrísgrjón 

18. Hindúasiður 

19. Landbúnaður 

20. Nautgripir 

21. Eyðimörk 

22. Vatnsskortur 

23. Grunngerð 

24. Vasco da Gama 

25. Madagaskar 

26. Hirðingjar 

27. Ættbálkur 

28. Nýlenda 

29. Járnabrautalest 

30. Kofaborg 

31. Sjálfstæði 

32. Óperuhús 

33. Kóralrif 

34. Fjallgarður 

35. Kólumbus 

36. Kaffitínslumaður 

37. Stóra Eplið 

38. Inkar 

39. Andesfjöll 

40. Tölvuframleiðandi 

41. Hátækni 

42. Vélaiðnaður 

43. Hæðarveiki 

44. Mexíkóflói 

45. Panamaskurður 

46. Meginland 

47. Tasmanía 

48. Loftslag 

49. Miðjarðarhafsloftslag 
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50. Fátækt 

51. Arabi 

52. Amason 

53. Baunaekrur 

54. Gangesfljót 

55. Fljótabátur 

56. Sojabaun 

57. Hráfefni 

58. Kilimanjaro 

59. Nairobi 

60. Kókospálmi 

61. Afríkusigdalurinn 

62. Hirsi 

63. Jarðyrkja 

64. Hitabeltisloftslag 

65. Fátækrahverfi 

66. Smalahundur 

67. Innflytjendur 

68. Heimsreisa 

69. Frumbyggi 

70. Frjósamt 

Beinar spurningar 

1. Hvað segir fæðingartíðni okkur til um? 

a. Hún segir til um hve margir fæðast á hverja þúsund íbúa á ári. 

2. Hvað segir dánartíðni okkur til um? 

a. Hún segir til um hve margir deyja á hverja þúsund íbúa árlega. 

3. Hvað er borgarvæðing? 

a. Þegar fólk flytur frá sveitum í borgir. 

4. Hvaða ár skiptust Sovétríkin upp í nokkur sjálfstæð ríki? 

a. 1991. 

5. Hvað skipust Sovétríkin upp í mörg sjálfstæð ríki? 

a. 15. 

6. Hvað heitir nyrsti oddi meginlands Asíu? 

a. Tsjeljúskínhöfði 

7. Hvað heitir höfuðborg Rússlands? 

a. Moskva 

8. Lengsta fljót í Evrópu er? 

a. Volga 

9. Síbería skartar nokkrum af lengstu ám í heimi. Hvað eru margar þar á topp 10 

listanum? 

a. 4  
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10. Tvö stærstu stöðuvötn í Evrópu eru Ladoga og Onega. Í hvaða landi eru þau staðsett? 

a. Rússlandi 

11. Nefndu tvö af fjórum mikilvægustu hráfefnum sem finnast í miklu mæli í Rússlandi. 

a. Olía, jarðgas, steinkol og járn 

12. Hvaða borg var höfuðborg Rússlands frá 1709-1918. 

a. St. Pétursborg 

13. Hvað nefnist lengsta járnbraut í heimi? 

a. Síberíubrautin 

14. Hvaða lönd tilheyra Eystrasaltsríkjunum? 

a. Eistland, Lettland og Litháen 

15. Hvaða Eystrasaltsríki er það minnsta? 

a. Eistland 

16. Hvað heitir höfuðborg Eistlands? 

a. Tallinn 

17. Hvað heitir höfuðborg Lettlands? 

a. Riga 

18. Hvaða Eystrasaltsland er það iðnvæddasta? 

a. Lettland 

19. Hvaða Eystrasaltsland er syðst á landakortinu, með stærsta landið og fjölmennustu 

þjóðina? 

a. Litháen 

20. Hvað heitir höfuðborg Litháen? 

a. Vilníus 

21. Hvaða borg var eitt sinn höfuðborg Litháen á árunum 1920-1939? 

a. Kaunas 

22. Hvaða land er næststærsta land Evrópu? 

a. Úkraína. 

23. Hvað heitir höfuðborg Úkraínu? 

a. Kíev, Kænugarður 

24. Hvað heitir höfuðborg Hvíta-Rússlands? 

a. Minsk 

25. Hvaða lönd eru kölluð Kákasuslöndin? 

a. Georgía, Armenía og Aserbaídsjan. 

26. Hvaða haf sem er oft kennt við lit liggur að Georgíu? 

a. Svartahaf 

27. Landið er 26 sinnum stærra en Ísland og höfuðborgin heitir Alma-Ata. Landið hefur 

landamæri meðal annars að Kína, Rússlandi og Úsbekistan. Hvaða land er þetta? 

a. Kasakstan 

28. Hvaða land á höfuðborgina Tashkent? 

a. Úsbekistan 

29. Hvaða land í Austur-Evrópu er þriðji mesti baðmullarframleiðandi í heimi.  Í landinu 

er ein af elstu borgum í heimi staðsett, Samarkand. 

a. Úsbekistan 
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30. Hver er hæsti fjallgarðurinn í Kína? 

a. Himalajafjöll 

31. Hvað er það sem nefnist lægð? 

a. Svæði sem er umlukt hærra landi á allar hliðar. 

32. Hvaða trúarlegi og pólitíski leiðtogi stjórnaði Tíbet frá árinu 1959? 

a. Dalai Lama 

33. Hver er talinn hafa flutt hugmyndina um spaghetti frá Kína til Ítalíu? 

a. Marco Polo 

34. Hvaða land er mesti hrísgrjónaframleiðandi í heiminum? 

a. Kína 

35. Kína er auðugt land af hráefnum en hvaða hráefni er mest til af í Kína? 

a. Steinkol 

36. Hvað nefnist stóra eyjan sem er staðsett sunnan við Indland? 

a. Sri Lanka 

37. Hvað nefnast flóarnir tveir sem eru sitt hvoru megin við Indlandsskaga? 

a. Arabíuflói og Bengalflói 

38. Hvert er algengasta trúarbragðið á Indlandi? 

a. Hindúismi 

39. Í augum Hindúa á Indlandi er eitt fljót heilagt þar sem það er sagt að fljótið hafi runnið 

í gegnum hár guðsins Shiva. Hvað heitir þetta fljót? 

a. Ganges 

40. Hver er helgasta borg Hindúa? 

a. Varanasi (Benares) 

41. Hvert er eina landsvæðið á Indlandi þar sem er verulega strjábýlt? 

a. Deccan 

42. Stærstu hafnaborgir Indlands eru? 

a. Mumbai (Bombay) og Kalkútta 

43. Hvað nefnist ríkismál Indlands? 

a. Hindi 

44. Hver er næst stærsta heimsálfan? 

a. Afríka 

45. Hversu mörg ríki eru Afríku? 

a. 56 

46. Hvert er stærsta stöðuvatn Afríku? 

a. Viktoríuvatn 

47. Hver er stærsta eyðimörk í heimi? 

a. Sahara eyðimörkin 

48. Hvernig er hugsanlegt að vatnsskortsvandinn í Afríku verði leystur í framtíðinni? 

a. Flytja mikið vatnsmagn í leiðslum langar leiðir. 

49. Hvaða heimsálfa er styst komin í iðnvæðingu? 

a. Afríka 
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50. Hvaða heimsálfa er minnst ræktuð? 

a. Afríka 

51. Hver er höfuðborg Kenía? 

a. Nairobi 

52. Hverjir eru tveir hæstu fjallstindar Afríku? 

a. Kilimanjaro í Tansaníu og Keníufjall í Kenía 

53. Hvaða stóra eyja er talin hafa losnað frá meginlandi Afríku og er við suð-austurströnd 

Afríku í dag? 

a. Madagskar 

54. Hvað heitir höfuðborg Ástralíu? 

a. Canberra 

55. Hvað heitir hæsta fjall Ástralíu? 

a. Mount Kosciusko 

56. Í hvaða borg í Ástralíu er gríðarlega frægt óperuhús? 

a. Sidney 

57. Rétt eða Rangt. Það er minni úrkoma á Suðurskautslandinu en í Saharaeyðimörkinni. 

a. Rétt 

58. Hvaða fljót er það vatnsmesta í heiminum? 

a. Amason 

59. Í hvaða fjöllum á Amason upptök sín? 

a. Andesfjöllum 

60. Hver kom til Ameríku árið 1492 og hélt að hann væri kominn til Vestur-Indíu? 

a. Kólumbus 

61. Tvær frumbyggjaþjóðir búa í Ameríku. Önnur nefnist indíánar, hver er hin? 

a. Ínúítar 

62. Við hafnarmynni hvaða borgar er eyjan Ellis Island? 

a. New York. 

63. Hvaða borg er oft nefnd The Big Apple? 

a. New York 

64. Hvaða ár voru Bandaríkin stofnuð? 

a. 1776 

65. Hver er höfuðborg Bandaríkjanna? 

a. Washington 

66. Hver er höfuðborg Perú? 

a. Lima 

67. Hver er aðalhafnarborg Perú? 

a. Callao 

68. Hvað er haciendas? 

a. Stórbú í Perú. Ræktun miðað við útflutning. Sykur, kaffi og baðmull helst. 

69. Hvers vegna er þörf fyrir hjúkrunarfólk í lestunum í Andesfjöllunum? 

a. Margir eiga það á hættu að fá hæðarveiki útaf hæðinni sem lestin er í. 
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70. Fyrir hvað stendur IBM? 

a. International Business Machines 

 

Valmöguleikaspurningar 

1. Árið 1930 komst íbúafjöldi heimsins upp í ... 

a. 50 milljónir 

b. 1 milljarð 

c. 2 milljarða 

d. 5 milljarða 

i. C. 2 milljarða 

2. Um 80% af íbúum jarðar búa aðeins á litlu svæði af flatarmáli heimsins. Hversu stórt 

er það? 

a. 5% 

b. 10% 

c. 15% 

d. 20% 

i. D. 20% 

3. Hvert er fjölmennasta ríki heims? 

a. Bandaríkin 

b. Indland 

c. Kína 

d. Brasilía 

i. C. Kína 

4. Hvað er það sem stundum er nefnt barriadas, favelas eða shanty-towns 

a. Fátæk ríki 

b. Skýli úr blikkplötum og fjölum 

c. Vanþróuð ríki 

d. Ríki sem eru of þéttbýl 

i. B. Skýli úr blikkplötum og fjölum 

5. Kína hefur gert áætlun um að stöðva fólksfjölgun. Hvernig er sú áætlun? 

a. Banna fólki að eignast börn. 

b. Leyfa bara 1 barn á hverja fjölskyldu. 

c. Fólk þarf að kaupa leyfi til að eignast barn 

d. Leyfa bara fjölskyldum að eignast drengi. 

i. B. Leyfa bara 1 barn á hverja fjölskyldu. 
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6. Rússland er gríðarlega stórt land en hversu miklu stærra er það en Ísland? 

a. 10 sinnum stærra 

b. 65 sinnum stærra 

c. 100 sinnum stærra 

d. 165 sinnum stærra 

i. D. 165 sinnum stærra 

7. Síbería er lágslétta og er einungis rofin af fjöllum. Hvað heita þessi fjöll? 

a. Rúlfjöll 

b. Úralfjöll 

c. Súlfjöll 

d. Gúralfjöll 

i. B. Úralfjöll 

8. Hvað nefnist hæsti tindur Kákasusfjalla? 

a. Elbrús 

b. Novaja Semlja 

c. Kamtsjaka 

d. Tien Shan 

i. A. Elbrús 

9. Úr hrognum hvaða fisktegundar eru hinn frægi rússneski kavíar búinn til úr? 

a. Ýsu 

b. Þorski 

c. Styrju 

d. Löngu 

i. C. Styrju 

10. Hvað er dýpsta stöðuvatn heims? 

a. Þingvallavatn 

b. Angara 

c. Jenísej 

d. Bajkal 

i. D. Bajkal 

11. Á árunum 1561-1710 tilheyrði Eistland einu af Norðurlöndunum. Hvaða landi? 

a. Danmörk 

b. Noregur 

c. Svíþjóð 

d. Finland 

i. C. Svíþjóð 

12. Hvaða land á ekki heima á meðal þessara landa? 

a. Lettland 

b. Litháen 

c. Finnland 

d. Eistland 

i. C. Finnland 
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13. Hvaða borg hét áður Köningsberg? 

a. Kaupmannahöfn 

b. Köln 

c. Kalíngrad 

d. Kaunas 

i. C. Kalíngrad 

14. Árið 1991 bættust þrjú ný lönd við Austur-Evrópu. Hvaða lönd voru þetta? 

a. Rússland, Georgía og Pólland 

b. Hvíta-Rússland, Úkraína og Moldavía 

c. Moldavía, Tékkland og Pólland 

d. Hvíta-Rússland, Georgía og Kasakstan 

i. B. Hvíta-Rússland, Úkraína og Moldavía 

15. Hvaða Evrópuland á höfuðborgina Minsk? 

a. Georgía 

b. Eistland 

c. Úkraína 

d. Hvíta- Rússland 

i. D. Hvíta- Rússland 

16. Höfuðborg Moldavíu ber nafn sem þykir nokkuð torlesið. Hvað heitir höfuðborgin? 

a. Dzhúgashvíl 

b. Tbílísi 

c. Kíshínjov 

d. Nagorno 

i. C. Kíshínjov 

17. Moldavía er nokkuð tengt öðru Evrópulandi þar sem meirihluti íbúa eru frá þessu 

vinalandi. Hvaða land er þetta vinaland? 

a. Búlgaría 

b. Rúmenía 

c. Úkraína 

d. Georgía 

i. B. Rúmenía 

18. Hvaða land er verið að tala um: Landið er við Kákasusfjöll sunnanverð og á langa 

strönd að Svartahafi.  

a. Armenía 

b. Tyrkland 

c. Georgía 

d. Rússland 

i. C. Georgía 

19. Hvaða þekktasti Georgíumaður allra tíma ætlaði sér að verða prestur? 

a. Jósef Stalín 

b. Vladimír Lenín 

c. Adolf Hitler 

d. Mikhail Gorbachev 

i. A. Jósef Stalín 
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20. Hvaða land á höfuðborg sem heitir Jerevan. Þar  verða oft öflugir jarðskjálftar. 

a. Armenía 

b. Georgía 

c. Úkraína 

d. Moldavía 

i. A. Armenía 

21. Höfuðborgin er Bakú og Eurovisionkeppnin fer fram þar árið 2012. Hvaða land er 

þetta? 

a. Kasakstan 

b. Moldavía 

c. Armenía 

d. Aserbaídsjan 

i. D. Aserbaídsjan 

22. Hvað er merkilegt við Aralvatn sem er staðsett 500 km. austan við Kaspíahaf? 

a. Það er að þorna upp 

b. Þar fundust líkklæði Krists 

c. Það hefur verið gert að ferðamannaparadís 

d. Það hefur stækkað gríðarlega seinustu árin 

i. A. Það er að þorna upp 

23. Hverjir reistu borgina Istanbúl? 

a. Tyrkir 

b. Grikkir 

c. Ítalir 

d. Frakkar 

i. B. Grikkir 

24. Hvaða borg hét áður Konstantínópel? 

a. Róm 

b. Aþena 

c. Istanbúl 

d. Phnom Penh 

i. C. Istanbúl 

25. Hver er stærsta heimsálfan? 

a. Afríka 

b. Asía 

c. Norður Ameríka 

d. Suður Ameríka 

i. B. Asía 

26. Hver er úrkomuríkasti staður á jörðunni? 

a. Kína 

b. Indland 

c. Víetnam 

d. Ísland 

i. B. Indland 
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27. Hvað nefnist eyðimörkin sem er við landamæri Mongólíu og Kína? 

a. Móbíeyðimörkin 

b. Gúbbíeyðimörkin 

c. Hóbíeyðimörkin 

d. Góbíeyðimörkin 

i. D. Góbíeyðimörkin 

28. Lop Nor er? 

a. Stöðuvatn 

b. Fjall 

c. Borg 

d. Eyðimörk 

i. A. Stöðuvatn 

29. Brahmapútra er? 

a. Borg 

b. Á 

c. Eyðimörk 

d. Jurt 

i. B. Á 

30. Ein ákveðin dýrategund sem er í útrýmingarhættu lifir í Suður-Kína. Hvaða 

dýrategund er þetta? 

a. Dverhamstrar 

b. Risapanda 

c. Hvítir fílar 

d. Geirfugl 

i. B. Risapanda 

31. Hversu mörg prósent af heildarvinnuafli Kínverja starfa við landbúnað? 

a. 25% 

b. 50% 

c. 75% 

d. 100% 

i. C. 75% 

32. Hver er mikilvægasti jarðargróði Suður-Kínverja? 

a. Kartöflur 

b. Hrísgrjón 

c. Rófur 

d. Gulrætur 

i. B. Hrísgrjón 
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33.  Hong Kong er nýlenda hvaða ríkis? 

a. Bretlands 

b. Frakklands 

c. Portúgals 

d. Spánar 

i. D. Spánar 

34. Hver er lengsti skipaskurður Kína? 

a. Konungaskurðurinn 

b. Drottningaskurðurinn 

c. Keisaraskurðurinn 

d. Pekingskurðurinn 

i. C. Keisaraskurðurinn 

35. Hversu miklu stærra en Ísland er Indland? 

a. Rúmleg 10 sinnum stærra 

b. Rúmlega 20 sinnum stærra 

c. Rúmlega 30 sinnum stærra 

d. Rúmlega 40 sinnum stærra 

i. C. Rúmlega 30 sinnum stærra 

36. Suðvestur af Indlandsskaga er röð kóraleyja. Hvað heita þessar eyjur? 

a. Sri Lanka eyjar 

b. Maldíveyjar 

c. Bengaleyjar 

d. Deccaneyjar 

i. B. Maldíveyjar 

37. Borgin Agra er fræg borg í Indlandi. Afhverju? 

a. Hún er höfuðborg Indlands 

b. Drottningargrafhýsið  Taj Mahal er þar. 

c. Gangesfljótið hefst við þessa borg 

d. Talið er að Hindúismi hafi verið uppgötvaður í þessari borg. 

i. B. Drottningargrafhýsið Taj Mahal er þar 

38. Ár hvert flykkjast hundruðir þúsunda manna í pílagrímsför þar sem árnar Yamuna og 

Ganges sameinast. Við hvaða borg er þetta? 

a. Delhi 

b. Agra 

c. Mumbai 

d. Allahbad 

i. D. Allahbad 

39. Við hvað starfa um 60% landsmanna á Indlandi? 

a. Fiskveiði 

b. Landbúnað 

c. Iðnað 

d. Án atvinnu 

i. B. Landbúnað 
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40. Í hversu mörg ræktunartímabil skiptist landbúnaðarárið á Indlandi? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

i. B. 2 

41. Í augum Indverja er eitt dýr sem er heilagt og því slátra þeir því ekki. Hvert er dýrið? 

a. Hestar 

b. Kýr 

c. Lömb 

d. Svín 

i. B. Kýr 

42. Hvað er Riksha sem þekkist vel á Indlandi? 

a. Þríhjól með plássi fyrir farþega eða vörur að aftan 

b. Lest sem fer frá Delhi til Mumbai 

c. Guð í Hindúasið 

d. Stærsta stöðuvatn á Indlandi 

i. A. Þríhjól með plássi fyrir farþega eða vörur að aftan 

43. Hvert er mikilvægasta samgöngutæki Indverja? 

a. Bílar 

b. Lestir 

c. Uxakerrur 

d. Flugvélar 

i. C. Uxakerrur 

44. Hver er nyrsti oddi Afríku? 

a. Hvíthöfði 

b. Svarthöfði 

c. Grænhöfði 

d. Rauðhöfði 

i. A. Hvíthöfði (Cap Blanc) 

45. Hversu stór hluti af Sahara er sandeyðimörk? 

a. Um helmingur 

b. Um þriðjungur 

c. Um fjórðungur 

d. Um fimmtungur 

i. D. Um fimmtungur 

46. Hver er fátækasta heimsálfa heims? 

a. Afríka 

b. Asía 

c. Evrópa 

d. Suður Ameríka 

i. A. Afríka 
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47. Eitt sinn var Kilimanjaro staðsett í Kenía en svo voru landamærin færð þannig að 

Kilimanjaro er nú staðsett í Tansaníu. Kenía og Tansanía voru þá nýlendur en hverjir 

voru nýlenduherrar þessar landa? 

a. Þýskaland og Frakkland 

b. England og Frakkland 

c. Portúgal og Frakkland 

d. Þýskaland og England 

i. D. Þýskaland og England 

48. Árið 1498 var Portúgalinn Vasco da Gama að verða sér út um arabískan lóss til að 

ferðast með sig yfir Indlandshaf til Indlands. Í hvað borg á þetta að hafa gerst? 

a. Mombasa 

b. Malindi 

c. Nairobi 

d. Magadi 

i. B. Malindi 

49. Árið 1901 var lokið við járnbrautina frá höfuðborg Úganda til borgarinnar Mombasa í 

Kenía. Hvað var þessi járnbraut kölluð? 

a. Flotta járnbrautin 

b. Nýja járnbrautin 

c. Geggjaða járnbrautin 

d. Mombasajárnbrautin 

i. C. Geggjaða járnbrautin 

50. Fólksfjölgun í Kenía er sú örasta í heimi. Á árunum 1979-1991 var hún 15 % á Íslandi 

en hver er hún í Kenía? 

a. 20 prómill á ári 

b. 30 prómill á ári 

c. 40 prómill á ári 

d. 50 prómill á ári 

i. C. 40 prómill á ári 

51. Hvað er Mathary Valley? 

a. Stöðuvatn í Kenía 

b. Kofaborg í Kenía 

c. Farartæki 

d. Járnbraut í Kenía 

i. B. Kofaborg í Kenía 

52. Hvaða ár fékk Kenía sjálfstæði? 

a. 1963 

b. 1973 

c. 1983 

d. 1993 

i. A. 1963 
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53. Hvað hét fyrsti forseti Kenía? 

a. Mathary Valley 

b. Jomo Kenyatta 

c. Nelson Mandela 

d. Thabo Mbeki 

i. B. Jomo Kenyatta 

54. Hvað er Kíkújú, Lúó og Massajar? 

a. Forsetar í Úganda 

b. Lönd í Tansaníu 

c. Þjóðir í Keníu 

d. Ár í Sómalíu 

i. C. Þjóðir í Keníu 

55. Hvað er Serengeti? 

a. Þjóðgarður 

b. Ættbálkur 

c. Forseti 

d. Dýrategund 

i. A. Þjóðgarður 

56. Í hvaða heimsálfu er hinn frægi klettur Ayers Rock? 

a. Norður Ameríku 

b. Suður Ameríku 

c. Evrópu 

d. Ástralíu 

i. D. Ástralíu 

57. Hvaða ár settust fyrstu Evrópubúarnir að í Ástralíu? 

a. 1688 

b. 1788 

c. 1888 

d. 1988 

i. B. 1788 

58. Hversu margir búa á Suðurskautslandinu? 

a. Enginn 

b. Um 100 

c. Um 1000 

d. Um 10.000 

i. A. Enginn 

59. Hversu stórt svæði af Suðurskautslandinu er þakið ís? 

a. 50% 

b. 68% 

c. 98% 

d. 100% 

i. C. 98% 
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60. Hvað nefnist höfuðborg Chile? 

a. Montevido 

b. Santiago 

c. Puerto Montt 

d. Lima 

i. B. Santiago 

61. Mörkin á milli Norður og Suður- Ameríku markast með: 

a. Súesskúrðinum 

b. Panamaskurðinum 

c. Mexíkóskurðinum 

d. Americanskurðinum 

i. B. Panamaskurðinum 

62. Lengsta fjallakeðja í heiminum er á vesturströnd Ameríku. Hvað nefnast fjöllin í 

Suður Ameríku? 

a. Klettafjöll 

b. Fossafjöll 

c. Strandfjöll 

d. Andesfjöll 

i. D. Andesfjöll 

63. Hver var fyrsta höfuðborg Bandaríkjanna? 

a. Washington 

b. New York 

c. Boston 

d. Chicago 

i. B. New York 

64. Wall Street er yfirleitt tengt við? 

a. Mat 

b. Kauphöll 

c. Heimili fræga fólksins 

d. Ferðalög 

i. B. Kauphöll 

65. Á Manhattaneyju í Bandaríkjunum er stór garður sem er nokkuð þekktur og frægur. 

Hvað heitir hann? 

a. Big Park 

b. South Park 

c. North Park 

d. Central Park 

i. D. Central Park 

66. Hver er mikilvægasta orkulind Bandaríkjamanna? 

a. Jarðgas 

b. Olía 

c. Kol 

d. Jarðhiti 

i. B. Olía 
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67. Í hvaða landi urðu bílar fyrst almenningseign? 

a. Þýskalandi 

b. Frakklandi 

c. Bandaríkjunum 

d. Rússlandi 

i. C. Bandaríkjunum 

68. Árið 1908 hóf maður að fjöldaframleiða bíla í Bandaríkjunum. Hvað hét hann? 

a. John Ford 

b. John Buick 

c. Henry Ford 

d. Henry Buick 

i. C. Henry Ford 

69. Í hvaða borgum eru  John F. Kennedy og O‘Hare-flugvöllurinn? 

a. Washington og Dallas 

b. Dallas og Austin 

c. Atlanta og Los Angeles 

d. New York og Chicago 

i. D. New York og Chicago 

70. Hvað er Machu Pichu? 

a. Höfuðborg Perú 

b. Inkaborg í Andesfjöllum 

c. Hæsta járnbraut í heimi 

d. Dýrategund á Suðurskautslandinu 

i. B. Inkaborg í Andesfjöllum 

 

Teikni-leikni spurningar 

1. Kína 

2. Rússland 

3. Fjallgarður 

4. Höfuðborg 

5. Eyðimörk 

6. Rigning 

7. Flóð 

8. Þurrkur 

9. Risapanda 

10. Dalai Lama 

11. Hrísgrjón 

12. Akur 

13. Orka 

14. Skurður 

15. Indland 

16. Fátækt 
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17. Trúarbrögð 

18. Kýr 

19. Afríka 

20. Heimsálfa 

21. Kindur 

22. Háhýsi 

23. Kóalabjörn 

24. Mörgæs 

25. Ísbjörn 

26. Suðurskautslandið 

27. Ástralía 

28. England 

29. Þýskaland 

30. Evrópa 

31. Smalahundur 

32. Hveiti 

33. Málmur 

34. Inkar 

35. Höfuðborg 

36. Kaffi 

37. Kaffibaunir 

38. Kaktus 

39. Stóra eplið 

40. Indjáni 

41. Ínúíti 

42. Bensín 

43. Golden Gate 

44. Miðborg 

45. Flutningur 

46. Bíll 

47. Tölva 

48. Wall Street 

49. Flugvöllur 

50. Fíll 

51. Ljón 

52. Gíraffi 

53. Riksha 

54. Jarðyrkja 

55. Akur 

56. Vindur 

57. Suður- Ameríka 

58. Kuldi 

59. Hiti 

60. Norður 
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61. Suður 

62. Austur 

63. Vestur 

64. Landamæri 

65. Landakort 

66. Guð 

67. Kakó 

68. Súkkulaði 

69. Bóndi 

70. Þjóð 

 

Styrjaldir og kreppa – Saga 20. Aldar 1 

Alias-spurningar 

1. Áhöfn 

2. Iðnvæðing 

3. Útflytjandi 

4. Fyrsta farrými 

5. Borgarísjaki 

6. Skotgröf 

7. Einskismannsland 

8. Bandalag 

9. Svarta höndin 

10. Nýlenda 

11. Hlutlaus 

12. Ritskoðun 

13. Áróður 

14. Lýðveldi 

15. Keisari 

16. Einvaldur 

17. Bylting 

18. Arður 

19. Kapítalistar 

20. Áróður 

21. Verkfall 

22. Sósíalismi 

23. Kreppa 

24. Charlie Chaplin 

25. Mafía 

26. Áfengisbann 

27. Hlutabréf 

28. Kauphöll 
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29. Ríkiskannslari (þýskt orð fyrir forsætisráðherra) 

30. Fasismi 

31. Mussolini 

32. Herskylda 

33. Viðskiptabann 

34. Hernumið 

35. Skipalest 

36. Pearl Harbour 

37. Kjarnorkusprengja 

38. Mannfall 

39. Japan 

40. Fullveldi 

41. Ástandið 

42. Fullvalda 

43. Stríðsglæpur 

44. Landráð 

45. Sameinuðu þjóðirnar 

46. Auschwitz 

47. Fangabúðir 

48. Útrýmingabúðir 

49. Gasklefar 

50. Fjöldamorð 

51. Fórnarlamb 

52. Gettó 

53. Anna Frank 

54. Leifur Müller 

55. Gyðingur 

56. Sígauni 

57. Þjóðhátíðardagur 

58. Helförin 

59. Kanslari 

60. Walt Disney 

 

Beinar spurningar 

1. Hvaða skip var kallað „Skipið sem getur ekki sokkið“? 

a. Titanic 

2. Hvernig fórst Titanic? 

a. Það sigldi á borgarísjaka og rifa kom á skrokkinn á skipinu. 

3. Hvaða tákn voru notuð sem opinber neyðartákn til ársin 1999? 

a. Morstákn 
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4. Hverskonar fólk var á þriðja farrými í Titanic? 

a. Sveitafólk, handverksmenn, verkafólk og útflytjendur sem höfðu sparað í mörg 

ár fyrir farmiðanum. 

5. Hvaða ár hófst fyrri heimstyrjöldin? 

a. 1914 

6. Hvaða ár lauk fyrri heimstyrjöldinni? 

a. 1918 

7. Hvaða stríð var kallað fyrsta nútímastríðið? 

a. Fyrri heimstyrjöldin 

8. Hvaða þjóðir voru í svokallaða þríveldabandalaginu? 

a. Þýskaland, Austurríki-Ungverjaland og Ítalía 

9. Gavrilo Princip var handtekinn 1914. Afhverju var hann handtekinn? 

a. Hann skaut Ferdinand erkihertoga og ríkisarfa af keisaradæminu Austurríki-

Ungverjalandi og konu hans 

10. Hvað gerðist mánuði eftir að Ferdinand ríkisarfi Austurríkis-Ungverjlands var myrtur? 

a. Austurríki-Ungverjaland lýsti stríði á hendur Serbíu 

11. Hvaða ár komu Bandaríkin inn í stríðið með bandamönnum? 

a. 1917 

12. Hvað gerðist 11.11 kl 11:00 1918? 

a. Fyrri heimstyrjöldinni lauk 

13. Hvað var friðarsamningurinn sem gerður var 1919 kallaður? 

a. Versalasamningurinn 

14. Tvo ný ríki voru stofnuð þegar keisaradæmi Austurríkis-Ungverjalands var leyst upp. 

Hvaða ríki voru það? 

a. Júgóslavía og Tékkóslóvakía 

15. Árið 1918 varð eitt af Norðurlöndunum fullvalda ríki. Hvaða ríki var það? 

a. Ísland 

16. Hver var helsti leiðtogi kommúnista undir lok nítjándu aldar og í upphafi þeirrar 

tuttugustu? 

a. Vladimir Lenín 

17. Hver var það sem tók við af Lenín? 

a. Jósep Stalín 

18. Sjö verkalýðsfélög tóku sig til og stofnuðu samband verkalýðsfélaga árið 1916. Hvað 

hét þetta samband? 

a. Alþýðusamband Íslands 

19. Á milli hvaða fjögurra stjórnmálaflokka var hægt að kjósa í alþingiskosningunum 

1931? 

a. Alþýðuflokkinn, Framsóknarflokkinn, Kommúnistaflokkinn og 

Sjálfstæðisflokkinn 

20. Árið 1929 var gríðarleg kreppa í landi einu þar sem Herbert Hoover var forseti. Hvaða 

land var það? 

a. Bandaríkin 

21. Hvaða ár var áfengisbannið sett í Bandaríkjunum? 

a. 1920 
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22. Hvaða ár var áfengisbannið afnumið í Bandaríkjunum? 

a. 1933 

23. Hver var Al Capone? 

a. Mafíuleiðtogi og glæpaforingi 

24. Hvaða fyrrverandi fátæki bóndasonur stofnaði fyrirtækið Walt Disney? 

a. Walt Disney 

25. Hver var Franklin D. Roosevelt? 

a. Forseti Bandaríkjanna 

26. Í september 1934 kom hálf milljón manna saman í Nürnberg til að hylla einn mann. 

Hvaða mann var það? 

a. Adolf Hitler 

27. Hver skrifaði bókina Mein Kampf? 

a. Adolf Hitler 

28. Árið 1936 voru Ólympíuleikarnir haldnir í Berlín. Að viðstöddum Adolf Hitler vann 

svartur spretthlaupari gull í fjórum greinum. Hvað hét þessi íþróttamaður? 

a. Jesse Owens 

29. Hvað var Hitlersæskan? 

a. Ungliðahreyfing Nasista 

30.  Um leið og magn peninga eykst þá fellur verðgildi þeirra. Hvað kallast það? 

a. Verðbólga 

31. Árið 1919 var stjórnmálaflokkur stofnaður á Ítalíu sem var kallaður Fasistaflokkurinn. 

Hvað hét forystumaður þeirra? 

a. Benito Mussolini 

32. Hver var kallaður Il Duce? 

a. Benito Mussolini 

33. Hver var kallaður Der Führer? 

a. Adolf Hitler 

34. Hver stofnaði baráttuhópinn svartstakka? 

a. Benito Mussolini 

35. Rétt eða rangt. Fasismi og nasismi eru andstæður. 

a. Rangt 

36. Hvað merkir orðið viðskiptabann? 

a. Þá er bannað að versla við þann sem viðskiptabannið er á. 

37. Hver var Neville Chamberlain? 

a. Forsætisráðherra Breta 

38. Hverjir voru það sem réðust á Bandaríkjamenn í Pearl Harbour? 

a. Japanir 

39. Hvaða ár réðust Japanir á Pearl Harbour? 

a. 1941 

40. Frá hvaða landi er talið að flestir hafi látist í síðari heimstyrjöldinni? 

a. Sovétríkjunum 

41. Fórust einhverjir Íslendingar í seinni heimstyrjöldinni? 

a. Já 
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42. Hvernig lést Hitler? 

a. Hann framdi sjálfsvíg 

43. Hvaða ár framdi Hitler sjálfsvíg? 

a. 1945 

44. Hverju var varpað á borgina Hiroshima í Japan? 

a. Kjarnorkusprengju 

45. Hverjir vörpuðu kjarnorkusprengju á Hiroshima? 

a. Bandaríkin 

46. Á hvaða borgir í Japan var varpað kjarnorkusprengjum á? 

a. Hiroshima og Nagasaki 

47. Hversu oft hefur verið notaðar kjarnorkusprengjur í styrjöldum? 

a. Tvisvar sinnum (Hiroshima og Nagasaki) 

48. Við hvaða bókstaf er dagurinn kenndur þegar Bandaríkjamenn réðust að nastistum við 

Normandí við strendur Frakklands? 

a. D (D-dagurinn) 

49. Hvað var útrýmingarherferð Nasista gegn gyðingum kölluð? 

a. Helförin 

50. Hvað voru gyðingahverfin kölluð? 

a. Getto 

51. Hvað hét Íslendingurinn sem lenti í fangabúðum nasista? 

a. Leifur Müller 

52. Hvað hét bókin sem Anna Frank skrifaði? 

a. Dagbók Önnu Frank 

53. Hvað hétu stærstu útrýmingabúðir Nasista? 

a. Auschwitz 

54. Í hvaða landi voru útrýmingabúðirnar Auschwitz? 

a. Póllandi 

55. Á hundrað dögum, frá 6.apríl og fram í miðjan júlí 1994 var um ein milljón manns 

drepin í Afríku ríki. Hvaða heitir þetta ríki? 

a. Rúanda 

56. Í hvaða borg starfar Alþjóðlegi glæpadómstóllinn? 

a. Haag í Hollandi 

57. Hverjir hertóku Ísland árið 1940? 

a. Bretar 

58. Í febrúar 1945 hittust þrír voldugustu menn bandamanna í bænum Jalta við Svartahaf. 

Hvaða menn voru þetta? 

a. Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill og Jósep Stalín 

59. Stofnuð voru samtök 24.október 1945 þar sem flest ríki í heiminum eru nú meðlimir í. 

Hvað heita þessi samtök? 

a. Sameinuðu þjóðirnar 
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60. Hvaða ár varð Ísland fullvalda ríki? 

a. 1918 

 

Valmöguleikaspurningar 

1. Hvaða ár lagði Titanic af stað í sína fyrstu ferð? 

a. 1910 

b. 1911 

c. 1912 

d. 1913 

i. C. 1912 

2. Hvaða ríki samanstóðu Miðveldin af? 

a. Þýskaland, Austurríki-Ungverjaland,Tyrkland og Ítalía 

b. Bretland, Frakkland, Rússland, Bandaríkin og Ítalía 

c. Ítalía, Frakkland, Þýskaland 

d. Þýskaland, Rússland, Austur-Ungverjaland og Tyrkland 

i. A. Þýskaland, Austurríki-Ungverjaland, Tyrkland og Ítalía 

3. Hvaða þjóð hóf að nota gas í hernaði? 

a. Rússland 

b. Þýskaland 

c. Bretland 

d. Frakkland 

i. B. Þýskaland 

4. Hvað einkenndi fyrri heimstyrjöldina? 

a. Kjarnorkusprengjur og skotgrafir 

b. Iðnvæðing og sjóhernaður 

c. Skotgrafir og sjóhernaður 

d. Iðnvæðing og skotgrafir 

i. D. Iðnvæðing og skotgrafir 

5. Þjóðir urðu hræddar við Þjóðverja og fóru að mynda bandalög. Hvaða bandalag var 

stofnað árið 1893? 

a. Rússland og Bretland 

b. Bretland og Frakkland 

c. Frakkland og Rússland 

d. Ítalía og Frakkland 

i. C. Frakkland og Rússland 

6. Hvaða þjóðir mynduðu bandalag sem var kallað Entente eða Samlyndi? 

a. Þýskaland, Frakkland og Ítalía 

b. Rússland, Frakkland og Ítalía 

c. Frakkland, Bretland og Rússland 

d. Rússland, Ítalía og Þýskaland 

i. C. Frakkland, Bretland og Rússland 
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7. Hvað var Svarta höndin? 

a. Félagsskapur  bosnískra þjóðernissinna 

b. Bandalag Þýskalands og Frakklands 

c. Leynihersveit Rússlands 

d. Sérsveit Þýskalands 

i. A. Félagsskapur bosnískra þjóðernissinna 

8. Hvernig lauk fyrri heimstyrjöldinni? (réttast) 

a. Þjóðverjar sigruðu og Bandamenn gáfust upp 

b. Samið var um vopnahlé og Bandamenn gáfust upp 

c. Samið var um vopnahlé og Þjóðverjar gáfust upp 

d. Báðir aðilar sömdu um vopnahlé 

i. C. Samið var um vopnahlé og Þjóðverjar gáfust upp 

9. Í hvaða landi er Versalahöllin þar sem fulltrúar margra landa gerðu friðarsamning? 

a. Frakklandi 

b. Bretlandi 

c. Þýskalandi 

d. Ítalíu 

i. A. Frakklandi 

10. Hver var forseti Bandaríkjanna þegar fyrri heimstyrjöldinni lauk? 

a. John F. Kennedy 

b. Woodrow Wilson 

c. Abraham Lincon 

d. George Washington 

i. B. Woodrow Wilson 

11. Hvert var eitt mikilvægasta markmið Wilsons forseta þegar friðarsamningurinn var 

gerður? 

a. Að Þýskaland yrði skipt upp á milli landanna 

b. Að Þjóðarbandalagið yrði stofnað 

c. Að Bandaríkin fengi land í Evrópu 

d. Að Bretland fengi að stýra Þýskalandi 

i. B. Að Þjóðarbandalagið yrði stofnað 

12. Hvað merkir rússneska orðið Tsar? 

a. Konungur 

b. Stríð 

c. Keisari 

d. Orrusta 

i. C. Keisari 

13. Árið 1848 kom út bók eftir Karl Marx og Friedrich Engels. Hvað hét hún? 

a. Lýðræðið 

b. Frelsisávarpið 

c. Kommúnistaávarpið 

d. Stéttarskipting og misrétti 

i. C. Kommúnistaávarpið 
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14. Hver sagði þessi orð „ Öreigar allra landa sameinist“? 

a. Adolf Hitler 

b. Stalín 

c. Karl Marx 

d. Lenín 

i. C. Karl Marx 

15. Karl Marx einn af hugmyndasmiðum...? 

a. Lýðræðis 

b. Kommúnisma 

c. Fasisma 

d. Einræði 

i. B. Kommúnisma 

16. Þegar talað er um rússnesku byltinguna þá er verið að tala um tvær byltingar. Eina sem 

hófst 15 mars og aðra sem hófst 8.nóvember. En hvaða ár var það? 

a. 1917 

b. 1918 

c. 1919 

d. 1920 

i. A. 1917 

17. Samkvæmt komúnismanum 

a. Var yfirstétt og undirstétt 

b. Allir áttu að eiga allt saman og reka allt saman 

c. Aðeins einn réði og rak allt 

d. Allir áttu að reka allt saman en það var einn sem réði öllu. 

i. B. Allir áttu að eiga allt saman og reka allt saman 

18. Á þriðja áratugi 20. aldar gáfu komnústiar rússneksa ríkinu nafn. Hvert var það? 

a. Júgóslavía 

b. Rauði herinn 

c. Lenín 

d. Sovétríkin 

i. D. Sovétríkin 

19. Hvað var Dagsbrún? 

a. Stjórnmálaflokkur 

b. Verkamannafélag 

c. Aðsetur íhaldsmanna 

d. Mótmæli sem áttu sér stað 1913 

i. B. Verkamannafélag 
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20. Hvaða flokkur var stofnaður árið 1916 í kjölfar þess að verkalýðsfélögin á Íslandi 

stofnuðu með sér samband? 

a. Sjálfstæðisflokkurinn 

b. Framsóknarflokkurinn 

c. Alþýðuflokkurinn 

d. Verkalýðsflokkurinn 

i. C. Alþýðuflokkurinn 

21. Jón Baldvinsson var kosinn forseti Alþýðusambands Íslands en hann var einnig 

formaður stjórnmálaflokks. Hvaða flokkur var það? 

a. Alþýðuflokkurinn 

b. Kommúnistaflokkurinn 

c. Sjálfstæðisflokkurinn 

d. Framsóknarflokkurinn 

i. A. Alþýðuflokkurinn 

22. Úr hvaða flokki komu flestir þeirra sem stofnuðu Kommúnistaflokkinn á Íslandi? 

a. Sjálfstæðisflokknum 

b. Alþýðuflokknum 

c. Framsóknarflokknum 

d. Sovétflokknum 

i. B. Alþýðuflokknum 

23. Hvaða frægi leikari gerði myndina Nútiminn? 

a. Mel Gibson 

b. Harrison Ford 

c. Bruce Willis 

d. Charlie Chaplin 

i. D. Charlie Chaplin 

24. Árið 1920 var ákveðið að banna eina vöru. Hvaða vara var það? 

a. Áfengi 

b. Byssur 

c. Tóbak 

d. Tónlist 

i. A. Áfengi 

25. Einn þekktasti glæpaforingi Bandaríkjanna kom frá Chicago. Hvað hét hann? 

a. Lucky Leonardo 

b. Al Ramone 

c. Little Capone 

d. Al Capone 

i. D. Al Capone 

26. Hvað gerðist 24. október 1929 sem stundum er kallaður „Svarti fimmtudagurinn“? 

a. Al Capone var handtekinn 

b. Þrælar voru losaðir úr ánauð 

c. Hlutabréfamarkaðurinn hrundi 

d. Þeldökkt fólk fékk kosningarétt 

i. C. Hlutabréamarkaðurinn hrundi 
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27. Hvaða ár kom kreppan til Íslands? 

a. 1930 

b. 1931 

c. 1932 

d. 1933 

i. B. 1931 

28. Hverjir vorur það sem hernámu Ísland árið 1940? 

a. Bretland 

b. Bandaríkin 

c. Danmörk 

d. Noregur 

i. A. Bretland 

29. Hvaða ár hernámu Bretar Ísland? 

a. 1939 

b. 1940 

c. 1941 

d. 1942 

i. B. 1940 

30. Franklin D. Roosevelt var Bandaríkjaforseti á árunum 1932 til ársins 1945. Árið 1921 

var merkilegt ár í lífi hans. Afhverju? 

a. Hann var kosinn forseti Bandaríkjanna 

b. Hann var kosinn á þing 

c. Hann lamaðist fyrir neðan mitti 

d. Hann giftist konu sinni 

i. C. Hann lamaðist fyrir neðan mitti 

31. Árið 1933 komst nýr stjórnmálaflokkur til valda í Þýskalandi. Hvað hét hann? 

a. Kommúnistaflokkurinn 

b. Nasistaflokkurinn 

c. Sjálfstæðisflokkurinn 

d. Fasistaflokkurinn 

i. B. Nasistaflokkurinn 

32. Í hvaða landi fæddist Adolf Hitler? 

a. Þýskalandi 

b. Sviss 

c. Austurríki 

d. Rússlandi 

i. C. Austurríki 

33. Hvernig aflaði Adolf sér tekna þegar hann var yngri? 

a. Seldi málverk 

b. Saumaði föt 

c. Betlaði 

d. Vann sem lögfræðingur 

i. A. Seldi málverk 
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34. Hvað er antisemitísmi? 

a. Hatur á svörtu fólki 

b. Hatur á hvítu fólki 

c. Hatur á fólki af erlendu bergi brotnu 

d. Hatur á gyðingum 

i. D. Hatur á gyðingum 

35. Hvar var Adolf Hitler staðsettur þegar hann skrifaði bók sína Mein Kampf? 

a. Í stríði 

b. Á sjúkrahúsi 

c. Heima hjá sér 

d. Í fangelsi 

i. D. Í fangelsi 

36. Hvað hét einkaher nasistaflokksins? 

a. SS 

b. Hitlersæskan 

c. WW 

d. SA (Sturm-Abteilung) 

i. D. SA (Sturm-Abteilung) 

37. Hindenburg forseti sæmdi Hitler nafnbót í janúar árið 1933. Hvaða nafnbót var það? 

a. Keisari 

b. Ríkiskanslari 

c. Herforingi 

d. Foringi 

i. B. Kanslari 

38. Hvað hét flokkurinn á Íslandi sem tók sér nasisma Þjóðverja og fasisma Ítala sér til 

fyrirmyndar? 

a. Sjálfstæðisflokkurinn 

b. Flokkur þjóðernissinna 

c. Nýnasistaflokkur Íslands 

d. Ismaflokkurnn 

i. B. Flokkur þjóðernissinna 

39. Hver var Francisco Franco? 

a. Tónlistarmaður frá Spáni 

b. Fasisti sem stjórnaði uppreisnarmönnum 

c. Aðstoðarmaður Benito Mussolini 

d. Maðurinn sem drap Ferdinand ríksarfi Austurríkis-Ungverjalands 

i. B. Fasisti sem stjórnaði uppreisnarmönnum 
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40. Samkvæmt Versalasamningnum máttu Þjóðverjar ekki hafa meira en 100.000 

hermenn. Hvað gerði Hitler strax og hann komst til valda? 

a. Stækkaði herinn 

b. Minnkaði herinn 

c. Hætti með herinn 

d. Fékk leyfi til að stækka herinn 

i. A. Stækkaði herinn 

41. Árið 1935 réðust ítalskar hersveitir inn í land í Afríku. Markmiðið var að gera landið 

að ítalskri nýlendu. Hvaða Afríkuland ætluðu þeir að taka. 

a. Suður Afríku 

b. Nígeríu 

c. Alsír 

d. Eþíópíu 

i. D. Eþíópíu 

42. Þann 23. ágúst 1939 var það gert opinbert að tvö lönd höfðu gert samning um að 

ráðast ekki á hvort annað. Hvaða lönd voru það? 

a. Bandaríkin og Þýskaland 

b. Rússland og Bretland 

c. Þýskaland og Bretland 

d. Rússland og Þýskaland 

i. D. Rússland og Þýskaland 

43. Þann 1. September 1939 gerðist merkilegur atburður. Hvaða atburður var það? 

a. Þýskar hersveitir réðust inn í Pólland 

b. Bretar og Frakkar sögðu Þjóðverjum stríð á hendur 

c. Heimstyrjöldin síðari byrjaði 

d. Allt ofangreint er rétt 

i. D. Allt ofangreint er rétt 

44. Hvaða ár hófst seinni heimstyrjöldin? 

a. 1939 

b. 1945 

c. 1918 

d. 1914 

i. A. 1939 

45. Hvaða ár lauk seinni heimstyrjöldinni? 

a. 1945 

b. 1918 

c. 1914 

d. 1939 

i. A. 1945 
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46. Hvaða lönd skipuðu Öxulveldin í seinni heimstyrjöldinni? 

a. Bretar, Frakkar og Bandaríkin 

b. Þjóðverjar, Japanir og Sovétríkin 

c. Bretar, Sovétríkin og Japanir 

d. Þjóðverjar, Ítalir og Japanir 

i. D. Þjóðverjar, Ítalir og Japanir 

47. Hvaða lönd voru kallaðir bandamenn í seinni heimstyrjöldinni? 

a. Bretar, Frakkar og Bandaríkin 

b. Frakkar, Sovétríkin, Bandaríkin og Bretar 

c. Þýskaland, Sovétríkin og Ítalir 

d. Ítalir, Þjóðverjar og Japanir 

i. B. Frakkar, Sovétríkin, Bandaríkin og Bretar 

48. Eldsnemma morguns 9.apríl 1940 réðust Þjóðverjar inn í annað land. Hvaða land var 

það? 

a. Noregur 

b. Danmörk 

c. Pólland 

d. Austurríki 

i. B. Danmörk 

49. Hver var Winston Churchill? 

a. Forsætisráðherra Þýskalands 

b. Herforingi Bandaríkjanna 

c. Forseti Bandaríkjanna 

d. Forsætisráðherra Bretlands 

i. D. Forsætisráðherra Bretlands 

50. Þann 7.desember 1941 var réðust Japanir á Bandaríkjamenn. Hvar fór sú árás fram? 

a. New York 

b. Pearl Harbour 

c. Washington 

d. London 

i. B. Pearl Harbour 

51. Árið 1939 fóru svokölluð getto að líta dagsins ljós. Hvað var það? 

a. Þýskur skriðdreki 

b. Gyðingahverfi 

c. Loftbelgir 

d. Fangabúðir 

i. B. Gyðingahverfi 

52. Ein hugmynd hjá nasistum var að flytja alla gyðinga á eina eyju. Hvaða eyju voru þeir 

að hugsa um? 

a. Írland 

b. Færeyjar 

c. Madagaskar 

d. Kúbu 

i. C. Madagaskar 
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53. Ákvörðun ein var tekin á fundi nasista í Wannsee fyrir utan Berlín árið 1942. Hún átti 

eftir að hafa gríðarleg áhrif á söguna. Hvaða ákvörðun var þetta? 

a.  Útrýma gyðingum í Evrópu 

b. Ráðast inn í Frakkland 

c. Varpa kjarnorkusprengju á Hiroshima 

d. Gefast upp í stríðinu 

i. A. Útrýma gyðingum í Evrópu 

54. Hverju neitaði dómsmálaráðuneyti Íslands Katrínu Thoroddsen? 

a. Að fara til Þýskalands 

b. Að flytja til Íslands barn af gyðingaættum 

c. Að taka þátt í stríðinu með nasistum 

d. Að koma heim úr fangabúðum 

i. B. Að flytja til Íslands barn af gyðingaættum. 

55. Hver er þjóðhátíðardagur Noregs? 

a. 17.júní 

b. 17.apríl 

c. 17.maí 

d. 17.júlí 

i. C. 17.maí 

56. Hvaða Norðurlandaþjóð var hertekin af Þjóðverjum 9.apríl 1940? 

a. Danmörk 

b. Svíðþjóð 

c. Noregur 

d. Bæði A og C. 

i. D. Bæði Danmörk og Noregur 

57. Þjóðverjar hernámu bæði Danmörk og Noreg á sama degi þann 9.apríl. Hvaða ár 

gerðist það? 

a. 1940 

b. 1950 

c. 1945 

d. 1955 

i. A. 1940 

58. Hvaða þjóð hertók Ísland árið 1940? 

a. Þýskaland 

b. Bretland 

c. Bandaríkin 

d. Danmörk 

i. B. Bretland 

59. Hvaða þjóð flutti herlið sitt til Íslands árið 1941? 

a. Þýskaland 

b. Bretland 

c. Bandaríkin 

d. Noregur 

i. C. Bandaríkin 
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60. Hvað var samband bandarískra hermanna og íslenskra stúlkna kallað hér á landi? 

a. Góðærið 

b. Hallærið 

c. Ástandið 

d. Kvennafarið 

i. C. Ástandið 

Teikni-leikni spurningar 

1. Skotgrafir 

2. Skriðdrekar 

3. Titanic 

4. Ísjaki 

5. Þýskaland 

6. Stríð 

7. Skip 

8. Lenín 

9. Stalín 

10. Rússland 

11. Samningur 

12. Kreppa 

13. Reiðhjól 

14. Adolf Hitler 

15. Nasisti 

16. Mikki Mús 

17. Ísland 

18. Kjarnorkusprengja 

19. Kafbátur 

20. Auschwitz 

21. Áfengisbann 

22. Mafíuleiðtogi 

23. Glæpamaður 

24. Réttarhöld 

25. Mafía 

26. Áfengi 

27. Bíómyndir 

28. Kvikmyndahús 

29. Bíll 

30. Orustuskip 

31. Mótmæli 

32. Evrópa 

33. Japan 

34. Græða 

35. Byssukúla 
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36. Byssa 

37. Bréf 

38. Hjúkrunarkona 

39. Fangi 

40. Særður 

41. Kona 

42. Maður 

43. Dagblað 

44. Plakat 

45. Vopnahlé 

46. Sigurvegari 

47. Sjálfsvíg 

48. Eitur 

49. Neðanjarðarbyrgi 

50. Saga 

51. Frægur 

52. Þing 

53. Sjómaður 

54. Verkfall 

55. Louis Armstrong 

56. Jass 

57. Útvarp 

58. Listmálari 

59. Hakakross 

60. Ofsóttur 

 

Frelsi og velferð – Saga 20.aldar II 

Alias-spurningar 

1. Sáttmáli 

2. Staðfesta 

3. Hnattvæðing 

4. Heimurinn 

5. Sameinuðu þjóðirnar 

6. Þróa 

7. Mannréttindi 

8. Frelsi 

9. Velferð 

10. Kynþáttur 

11. Mannúðarstarf 

12. Járntjald 

13. Pólítískt hæli 
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14. Ritskoðun 

15. Geimflaug 

16. Gervihnöttur 

17. NASA 

18. Marshalláætlunin 

19. Napalm 

20. Flóttamaður 

21. Þjóðarmorð 

22. Fjöldamorð 

23. Þjóðernishreinsun 

24. Sjálfstæði 

25. Stríðsglæpamaður 

26. Þjóðhetja 

27. Leiðtogi 

28. Sovétríkin 

29. Júgóslavía 

30. Bin Laden 

31. Sadam Hussein 

32. Sögubók 

33. Berlínarmúrinn 

34. Vestur Þýskaland 

35. Austur Þýskaland 

36. Friðarverðlaun 

37. Nóbel 

38. Evrópudagur 

39. Lýðræði 

40. Einræði 

41. Þróunarland 

42. Iðnaðarland 

43. Aðskilnaðarstefna 

44. Nýlenda 

45. World Trade Center 

46. Pentagon 

47. Íslam 

48. Bill Clinton 

49. Palestína 

50. Ísrael 

51. Ólympíuleikar 

52. Kalda stríðið 

53. 6 daga stríðið 

54. Olía 

55. Styrjöld 

56. Deilur 

57. EFTA 
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58. Evran 

59. Evrópusambandið 

60. Kosovo 

 

Beinar spurningar 

1. Hvaða ár lauk seinni heimstyrjöldinni? 

a. 1945 

2. Í  San Francisco í Kaliforníu í Bandaríkjunum komu saman fulltrúar 50 ríkja til að 

mynda ný alþjóðleg samtök árið 1945. Hvaða samtök voru þetta? 

a. Sameinuðu þjóðirnar 

3. Hvert var mikilvægasta markmið sáttmála Sameinuðu þjóðanna? 

a. Að koma í veg fyrir styrjaldir 

4. Hvort var einræði komúnista eða frjálslynt lýðræði í Sovétríkjunum í kringum árið 

1945? 

a. Einræði komúnista 

5. Hvort var einræði komúnista eða frjálslynt lýðræði í Sovétríkjunum í kringum árið 

1945? 

a. Frjálslynt lýðræði 

6. Hvað var kallað járntjaldið? 

a. Landamærin sem skildi að vinaríki Sovétríkjanna í Austur-Evrópu og svo hinu 

megin ríki sem voru vinveitt Bandaríkjunum í Vestur-Evrópu. 

7. Hverjir voru höfuðandstæðingarnir í Kalda stríðinu? 

a. Bandaríkin og Sovétríkin 

8. Í ágúst 1945 beittu Bandaríkjamenn í fyrsta sinn nýju og grimmilegu vopni. Hvaða 

vopn var það? 

a. Kjarnorkusprengja 

9. Hvað heitir geimferðastofnun Bandaríkjanna? 

a. NASA 

10. Frá hvaða landi var fyrsti maðurinn sem steig fæti á tunglið? 

a. Bandaríkjunum 

11. Hvað hét fyrsti maðurinn sem steig fæti á tunglið? 

a. Neil Armstrong 

12. Frá hvaða landi var fyrsti maðurinn sem var skotið út í geiminn? 

a. Rússlandi 

13. Hvað hét fyrsti maðurinn sem var skotið út í geiminn? 

a. Juri Gagarin 

14. Hvaða land stóð fyrir Marshalláætluninni? 

a. Bandaríkin 

15. Hvaða nafn fékk kenning sem fól í sér að Bandaríkin tækju að sér hlutverk sem eins 

konar heimslögreglu? 

a. Truman-kenningin 
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16. Árið 1949 var stofnað nýtt þýskt ríki. Hvaða nafn fékk það? 

a. Sambandslýðveldið Þýskaland eða Vestur-Þýskaland. 

17. Undir eftirliti hvaða þjóðar var Austur-Þýskaland? 

a. Sovétríkjanna 

18. Þann 16.ágúst 1961 var reistur gríðarlega stór múr. Í hvaða borg var hann og hvað var 

hann kallaður? 

a. Berlín, Berlínarmúrinn 

19. Hvaða bandalag var stofnað af tíu Vestur-Evrópuríkum þar sem Ísland var meðal 

annars þátttakandi í? 

a. Norður-Atlandshafsbandalagið – NATO 

20. Árið 1950 ákváðu Suður Kóreu menn að fara í stríð og réðust á land eitt. Hvaða land 

var það? 

a. Norður Kóreu 

21. Hver hafði komist til valda með byltingu á Kúbu árið 1959? 

a. Fidel Castro 

22. Árið 1964 sendu Bandaríkjamenn hermenn til lands eins í Asíu. Hvaða land var það? 

a. Víetnam 

23. Hverjir unnu að lokum Víetnamsstríðið? 

a. Víetnam. Bandaríkjamenn hörfuðu upp úr 1973 

24. Hvaða ár var farið að rífa niður Berlínarmúrinn? 

a. 1989 

25. Hvaða ár leystust Sovétríkin upp? 

a. 1991 

26. Hvaða tveir menn undirrituðu sögulegan samning um að Bandaríkin og Sovétríkin 

legðu niður allar meðaldrægar eldflaugar á landi? 

a. Gorbatsjov og Ronald Reagan 

27. Hvaða rússneski maður varð forseti Rússlands árið 1991 eftir að Sovétríkin leystust 

upp? 

a. Boris Jeltsín 

28. Hvaða forseti tók við af Boris Jeltsín árið 2000? 

a. Vladimír Pútín 

29. Hvað kom í veg fyrir það að fólk í Vestur Þýskalandi og Austur Þýskalandi hitti? 

a. Berlínarmúrinn sem skildi ríkin að 

30. Hvaða hreyfing var stofnuð á Íslandi árið 1970 sem krafðist jafnréttis kynjanna? 

a. Rauðsokkahreyfingin 

31. Hvaða dag var kvennafrídagurinn haldinn árið 1975? 

a. 24. október 

32. Hvað nefndust þeir á sjöunda og áttunda áratuginum sem klæddust litríkum fötum, 

söfnuðu síðu hári og skreyttu sig gjarnan með blómum? 

a. Hippar 

33. Hvaða ár fluttu Bandaríkjamenn síðustu hermenn sína af Íslandi? 

a. 1947 
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34. Hverju voru Íslendingar að mótmæla í Keflavíkurgöngunni 1981? 

a. Að herstöð Bandaríkjamanna væri í Keflavík 

35. Í hvaða flokk breyttist Sósíalistaflokkurinn árið 1956? 

a. Alþýðubandalagið 

36. Danir skiluðu hlut árið 1971 sem hafði verið í eigu Íslendinga áður. Hvaða hlutur var 

þetta? 

a. Gömlum íslensk handrit 

37. Efnahagsbandalag Evrópu var stofnað árið 1957. Í hvaða borg eru aðalstöðvar þess? 

a. Brüssel í Belgíu 

38. Eru Íslendingar í Evrópusambandinu? 

a. Nei 

39. Hversu margar eru stjörnunar í fána Evrópusambandsins? 

a. 12 

40. Hvað gerðist þann 11.september 2011 í Bandaríkjunum? 

a. Gerð var hryðjuverkaáras á bæði World Trade Center og Pentagon 

41. Árið 1948 stofnuðu gyðingar frá ólíkum heimshlutum nýtt ríki í Palestínu. Hvað heitir 

það? 

a. Ísrael 

42. Hvað kölluðust herferðir Evrópumanna á miðöldum þar sem markmiðið var að vinna 

landið helga úr höndum múslima? 

a. Krossferðir 

43. Hvaða þjóð tók við stjórn Palestínu eftir fyrri heimstyrjöldina? 

a. Bretland 

44. Undir forystu hvaða samtaka var ákveðið að Palestínu skyldi skipt upp í ríki gyðinga 

og Palestínuaraba árið 1947? 

a. Sameinuðu Þjóðanna 

45. Hvaða leiðtogi Egyptalands tók sér fyrir hendur að sameina öll Mið-Austurlönd í 

baráttu gegn Ísrael? 

a. Gamal Nasser 

46. Afhverju var Súesskurðurinn mikilvægur fyrir viðskipti á svæðinu? 

a. Því um hann fóru afar miklar vöruflutningar 

47. Afhverju var 6 daga stríðið kallað þessu nafni? 

a. Því það stóð aðeins yfir í 6 daga. 

48. Hvað hét hinn indverski leiðtogi friðsamlegrar mótspyrnu gegn bresku 

nýlenduveldinu? 

a. Mahtma Gandhi 

49. Í hvaða landi komu hvítir valdhafar á aðskilnaðarstefnu sem var kölluð Apartheid? 

a. Suður Afríku 

50. Verða lönd að taka upp Evruna ef þau ganga í Evrópusambandið? 

a. Nei 

51. Hvaða lönd voru þau fyrstu sem gáfu út sameiginlega námsbók í sögu árið 2006? 

a. Frakkland og Þýskaland 

52. Hvað merkir orðið Júgó í slavneskum málum? 

a. Suður 
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53. Hvaða leiðtogi Júgóslavíu gerði landið að kommúnistaríki? 

a. Josip Broz Tito 

54. Hvaða ár lýstu Slóvenar, Króatar og Makedónar yfir sjálfstæði landa sinna? 

a. 1991 

55. Við hvaða tvö lönd hófu Serbía stríð undir forystu Slobodan Milosevic? 

a. Króatíu og Bosníu 

56. Kosovo lýsti yfir sjálfstæði þann 17.febrúar 2008. Þeir höfðu staðið í stríði við 

nágrannaþjóð sína. Hvaða þjóð var það? 

a. Serbía 

57. Hvaða ár hrundi íslenska bankakerfið? 

a. 20008 

58. Árið 2008 komu til Íslands flóttakonur og börn þeirra. Alls voru þetta 8 konur með 21 

barn. Hverrar þjóðar eru þessar konur? 

a. Palestínskar 

59. Á hversu mörgum stöðum í heiminum höfðu Sameinuðu þjóðirnar friðargæslu árið 

2007? 

a. 17 stöðum 

60. Hvað heita lofttegundinar sem halda að jörðinni meiri hita en áður? 

a. Gróðurhúsalofttegundir 

 

Valmöguleikaspurningar 

1. Frá hvaða landi var fyrsti framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna? 

a. Bretlandi 

b. Bandaríkjunum 

c. Noregi 

d. Þýskalandi 

i. C. Noregi 

2. Hvaða skilyrði voru sett fyrir Ísland svo þeir fengu að ganga í Sameinuðu þjóðirnar 

árið 1945? 

a. Þeir myndu segja Þjóðverjum og Japönum stríði á hendur 

b. Þeir myndu gefa land sitt eftir Bandaríkjamönnum 

c. Þeir myndu borga Sameinðu þjóðunum talsverða fjármuni 

d. Þeir myndu gefa eftir fiskimið sín 

i. A. Þeir myndu segja Þjóðverjum og Japönum stríði á hendur 

3. Hvaða ár gekk Ísland inn í Sameinuðu þjóðirnar? 

a. 1945 

b. 1946 

c. 1947 

d. 1948 

i. B. 1946 
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4. Hvað var stríðið á milli Bandaríkjanna og Sovétmanna yfirleitt kallað? 

a. Þriðja heimstyrjöldin 

b. Persaflóastríðið 

c. Svarti dauði 

d. Kalda stríðið 

i. D. Kalda stríðið 

5. 4.október 1957 var í fyrsta sinn skotið á loft hlut einum sem markaði ákveðin tímamót. 

Hvaða hlut var skotið? 

a. Kjarnorkusprengju 

b. Táragasi 

c. Gervihnetti 

d. Geimflaug 

i. C. Gervihnetti 

6. Hvað hét fyrsti gervihnötturinn sem kom frá Sovétmönnum? 

a. Spútnik 1 

b. Appolo 1 

c. Spútnik 

d. Appolo 

i. A. Spútnik 1 

7. Árið 1957 sendu Sovétmenn í fyrsta skiptið lífveru út í geiminn. Hvaða lífvera var 

þetta? 

a. Maður 

b. Hundur 

c. Api 

d. Rotta 

i. B. Hundur 

8. Hvaða Bandaríkjaforseti boðaði nýju eldflaugaáætlunina Star Wars árið 1983? 

a. George Bush eldri 

b. Richard Nixon 

c. Ronald Reagan 

d. Jimmy Carter 

i. C. Ronald Reagan 

9. Árið 1947 var birt áætlun sem fékk nafnið Marshalláætlunin. Í hverju fólst hún? 

a. Að Bandaríkin áttu að bjóða efnahagshjálp þeim löndum sem höfðu orðið fyrir 

tjóni í stríðinu 

b. Að Bandaríkin myndu taka yfir þau lönd sem Þýskaland hafði ráðið yfir fyrir 

stríðið 

c. Að Þjóðverjar myndu greiða sekt fyrir stríðsglæpi sína 

d. Að Bandaríkjamenn myndu vera þeir fyrstu til að stíga fæti á tunglið 

i. A. Að Bandaríkin áttu að bjóða efnahagshjálp þeim löndum sem 

höfðu orðið fyrir tjóni í stríðinu 
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10. Árið 1958 var stofnuð geimferðastofnun í Bandaríkjunum. Hvað hét hún? 

a. PISA 

b. NASA 

c. BMI 

d. NATO 

i. B. NASA 

11. Tíu ríki Vestur-Evrópu þeirra á meðal Ísland, stofnuðu bandalag sín á milli. Hvaða 

nafn fékk þetta bandalag? 

a. NASA 

b. EFTA 

c. NATO 

d. PLÚTÓ 

i. C. NATO 

12. Sovétríkin ásamt öðrum Austur-Evrópu þjóðum stofnuðu varnarbandalag líkt og 

NATO var fyrir Vestur-Evrópu. Hvaða nafn fékk það? 

a. Moskvubandalagið 

b. Varsjárbandalagið 

c. Sovétbandalagið 

d. Atlandshafsbandalagið 

i. B. Varsjárbandalagið 

13. Í Kína árið 1949 tókst kommúnistum undir stjórn Maó Zedong að sigra í stríðinu Hvað 

var Maó oft kallaður? 

a. Maó keisari 

b. Maó höfðingi 

c. Maó formaður 

d. Maó konungur 

i. C. Maó formaður 

14. Árið 1950 réðust Norður-Kóreumenn á Suður Kóreu undir stjórn Kim II Sung. Hverjir 

voru það sem komu Suður Kóreu til bjargar? 

a. Sovétríkin 

b. Bandaríkin 

c. Japan 

d. Bretland 

i. B. Bandaríkin 

15. Frá hvaða landi kom kommúnistaleiðtoginn Fidel Castro? 

a. Sovétríkjunum 

b. Bandaríkjunum 

c. Kúbu 

d. Norður Kóreu 

i. C. Kúbu 
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16. Eftir að Kúba hafði hjálpað Sovétmönnum að koma fyrir kjarnorkusprengjum hvað 

ákvað John F. Kennedy Bandaríkjaforseti að gera? 

a. Ráðast á Kúbu 

b. Ráðast á Sovétríkin 

c. Setja hafnbann á Kúbu 

d. Gera samstarfssamning við Kúbu 

i. C. Setja hafnbann á Kúbu 

17. Hvaða styrjöld var sú fyrsta sem var sýnd beint í sjónvarpinu? 

a. Fyrri heimstyrjöldin 

b. Kalda Stríðið 

c. Seinni heimstyrjöldin 

d. Víetnamstríðið 

i. D. Víetnamstríðið 

18. Árið 1985 tók við nýr leiðtogi við Sovétríkjunum sem fór smám saman að stuðla að 

friði. Hvað hét hann? 

a. Juri Gagarin 

b. Mikhail Gorbatsjov 

c. Jósef Stalín 

d. Fidel Castro 

i. B. Mikhail Gorbatsjov 

19. Mikill leiðtogafundur var haldinn á Íslandi þegar Mikahail Gorbatsjov og Ronald 

Reagan komu saman og ræddu málin. Hvar fór þessi fundur fram? 

a. Alþingishúsinu 

b. Í Höfða 

c. Á Hótel Holti 

d. Á Bessastöðum 

i. B. Í Höfða 

20. Í desember 1989 lauk stríði með því að George Bush og Michail Gorbatsjov 

undirrituðu friðarsamninga. Hvaða stríði lauk þar með? 

a. Seinni heimstyrjöldinni 

b. Fyrri heimstyrjöldinni 

c. Kalda stríðinu 

d. Víetnamstríðinu 

i. C. Kalda stríðinu 

21. Árið 1974 var það leitt í lög að skólaskyldan væri ekki lengur bara til 15 ára. Í hvað 

var hún lengd? 

a. 16 ára 

b. 17 ára 

c. 18 ára 

d. 20 ára 

i. A. 16 ára 
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22. Hver var fyrsti fjölbrautaskólinn á Íslandi? 

a. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

b. Fjölbrautaskólinn í Garðarbæ 

c. Fjölbrautaskólinn við Ármúla 

d. Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

i. A. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

23. Árið 1955 var gerður samningur af ríkistjórn Íslands sem snerti atvinnulaust fólk. 

Hvað var það helsta? 

a. Að atvinnulausir fengu atvinnu í fiski 

b. Að atvinnulausir fengu frítt í allar samgöngur á Íslandi 

c. Að atvinnulausir fengu frítt húsnæði 

d. Að atvinnulausir fengu atvinnuleysisbætur 

i. D. Að atvinnulausir fengu atvinnuleysisbætur 

24. Baráttuhreyfing fyrir rétti kvenna sem varð til árið 1970 kenndi sig við fatnað. Hvað 

var það? 

a. Rauða sokka 

b. Rauðar buxur 

c. Bláa sokka 

d. Svartar húfur 

i. A. Rauða sokka 

25. Hvernig endaði þetta vinsæla slagorð „Ísland úr Nató....“ 

a. Handritin heim 

b. Og kvennréttindi á Íslandi 

c. Herinn burt 

d. Bandaríkjaher heim 

i. C. Herinn burt 

26. Árið 1975 var fiskveiðilögsaga Íslands stækkuð. Hvað var hún þá orðin stór? 

a. 4 mílur 

b. 12 mílur 

c. 50 mílur 

d. 200 mílur 

i. D. 200 mílur 

27. Hvað er fiskveiðilögsaga? 

a. Svæði þar sem hægt er að veiða 

b. Svæði þar sem enginn kvóti er 

c. Svæði þar sem ríkið tekur sér rétt til að stjórna fiskveiðum 

d. Lög um kvótaheimild sjómanna 

i. C. Svæði þar sem ríkið tekur sér rétt til að stjórna fiskveiðum. 

28. Virkjun var gerð á Íslandi sem er í Þjórsárdal. Hvaða nafn fékk hún? 

a. Kárahnjúkavirkjun 

b. Búrfellsvirkjun 

c. Nesjavallavirkjun 

d. Landsvirkjun 

i. B. Búrfellsvirkjun 
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29. Hvað af þessum ríkjum er ekki aðili að EFTA? 

a. Ísland 

b. Sviss 

c. Liechtenstein 

d. Svíþjóð 

i. D. Svíþjóð 

30. Hvað er landið Palestína oft kallað? 

a. Arabaríkið 

b. Landið helga 

c. Gazasvæðið 

d. Landið hrjáða 

i. B. Landið helga 

31. Hvað var stríðið á milli Ísraelsmanna annars vegar og Egyptalands, Jórdaníu og 

Sýrlands hins vegar kallað? 

a. 3 daga stríðið 

b. 4 daga stríðið 

c. 5 daga stríðið 

d. 6 daga stríðið 

i. D 6 daga stríðið 

32. Hvað er jom kippur? 

a. Fáni Palestínu 

b. Þjóðarréttur Ísraelsmanna 

c. Helgidagur gyðinga 

d. Fyrrverandi Forseti Ísraels 

i. C. Helgidagur gyðinga 

33. Hvert var takmark frelsishreyfingarinnar PLO sem var stofnuð árið 1964? 

a. Að eyða Ísraelsríki 

b. Að eyða Palestínu 

c. Að taka völdin yfir öllum Mið-Austurlöndum 

d. Að frelsa Yasir Arafat úr haldi 

i. A. Að eyða Ísraelsríki 

34. Hvað hét forystumaður frelsishreyfingarinnar PLO 

a. Boris Jeltsín 

b. Mikahail Gorbatsjov 

c. Yasir Arafat 

d. Fidel Castro 

i. C. Yasir Arafat 

35. Hvað gerðist á Ólympíuleikunum árið 1972 í München í Þýsklandi sem vakti mikla 

athygli? 

a. Hitler neitaði að taka í höndina á Jessie Owens 

b. Hópur Palestínumanna drap 11 ísraelska íþróttamenn 

c. Yasir Arafat mætti og mótmælti kröftuglega 

d. 6 daga stríðið hófst 

i. B. Hópur Palestínumanna drápu 11 ísraelska íþróttamenn 
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36. Samningur sem var undiritaður af Rabin og Arafat var nefndur Oslóarsamningurinn. 

Hvaða samningur var gerður? 

a. PLO og Ísraelsmenn sömdu um frið 

b. Að Norðmenn fengju aftur að snúa heim úr stríðinu 

c. Að Ísraelsmenn myndu flytja frá Ísrael 

d. Að Norðmenn fengju landsvæði í Palestínu 

i. A. PLO og Ísraelsmenn sömdu um frið 

37. Hvað heita róttæk samtök Palestínumanna sem frömdu meðal annars sjálfsvígsárásir í 

Ísrael? 

a. Abbas 

b. Hamas 

c. Ramas 

d. Kamas 

i. B. Hamas 

38. Árið 1990 réðust Írakar á nágrannaríkið Kuwait. Hvað var það stríð kallað? 

a. Kalda stríðið 

b. 6 daga stríðið 

c. Flóabardaginn 

d. Waterloobardaginn 

i. C. Flóabardaginn 

39. Afhverju var styrjöldin Flóabardaginn kölluð þessu nafni? 

a. Því hún var háð við Persaflóa 

b. Því hún er kennd við Flow Iran leiðtoga Íraka 

c. Því Persar tóku þátt í henni 

d. Því talið var að flær hafi komist í drykkjarvatn Íraka og kostað mörg hundruð 

manns lífið 

i. A. Því hún var háð við Persaflóa 

40. Hvað hét leiðtogi Íraka í kringum árið 1990? 

a. Bin Laden 

b. Khomeini 

c. Reza Shah Pahlavi 

d. Saddam Hussein 

i. D. Saddam Hussein 

41. Hvað rændu íslamskir bókstafstrúarmenn mörgum bandarískum farþegafluvélum 

11.september 2001? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

i. D. 4 
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42. Af þeim fjórum flugvélum sem meðlimi Al Kaída rændu 11.september 2001 fóru tvær 

af þeim á World Trade Center og ein af þeim féll til jarðar. Á hvað flaug fjórða 

flugvélin? 

a. Frelsisstyttuna 

b. Hvíta Húsið 

c. Pentagon 

d. Hrapaði einnig til jarðar 

i. C. Pentagon 

43. Hverjir voru það sem lýstu sig ábyrga fyrir hryðjuverkunum 11.september 2001? 

a. Þjóðverjar 

b. Al Kaída 

c. Hamas 

d. Saddam Hussein 

i. B. Al Kaída 

44. Hvað hét leiðtogi Al Kaída þegar ráðist var á tvíburaturnanan 11.september 2001? 

a. Saddam Hussein 

b. Jesser Arafat 

c. Bin Laden 

d. Fidel Castro 

i. C. Bin Laden 

45. Hvaða ár réðust Al Kaída á Bandaríkin með því að stela fjórum flugvélum og fljúga 

þeim á Bandarísk mannvirki þann 11.september? 

a. 2000 

b. 2001 

c. 2002 

d. 2003 

i. B. 2001 

46. Árið 2001 fóru Bandaríkjamenn með her sinn inn í land eitt og hröktu íslamska stjórn 

Talibana úr höfuðborginni Kabúl. Hvaða land var þetta? 

a. Írak 

b. Íran 

c. Afganistan 

d. Kuweit 

i. C. Afganistan 

47. Rúmu ári eftir árásina á Afganistan réðust menn aftur á land eitt þar sem Saddam 

Hussein réði ríkjum. Hvaða land var það? 

a. Íran 

b. Írak 

c. Pakistan 

d. Líbanon 

i. B. Írak 
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48. Á árum áður var Ghana nýlenda Norðulandaþjóðar. Hvaða þjóð var það? 

a. Noregur 

b. Danmörk 

c. Svíðþjóð 

d. Finland 

i. B. Danmörk 

49. Hverjir voru nýlenduherrar Alsír frá miðri 19. öld? 

a. Bretar 

b. Frakkar 

c. Spánverjar 

d. Portúgalir 

i. B. Frakkar  

50. Frá hverjum fékk Indland sjálfstæði? 

a. Frakklandi 

b. Portúgal 

c. Bandaríkjunum 

d. Bretlandi 

i. D. Bretlandi 

51. Indlandi var skipt upp í tvö lönd útaf trúarlegum ástæðum. Í hvaða lönd var þeim 

skipt? 

a. Indland og Kuweit 

b. Pakistan og Íran 

c. Pakistan og Indland 

d. Kuweit og Íran 

i. C. Pakistan og Indland 

52. Hvaða kreppa árið 1973 varð til þess að iðnaðarframleiðsla vestrænna landa hafði 

minnkað? 

a. Olíukreppan 

b. Fjárhagskreppan 

c. Hveitikreppan 

d. Matvælakreppan 

i. A. Olíukreppan 

53. Hvað sat Nelson Mandela mörg ár í fangelsi? 

a. 7 ár 

b. 17 ár 

c. 27 ár 

d. 37 ár 

i. C. 27 ár 

54. Hvaða starfi hóf Nelson Mandela árið 1994 í Suður Afríku? 

a. Forsætisráðherra 

b. Forseti 

c. Ekkert, hann sat ennþá inni í fangelsi 

d. Hann var atvinnulaus 

i. B. Forseti 
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55. Árið 1993 fékk Nelson Mandela ákveðin verðlaun. Hvaða verðlaun voru það? 

a. Óskarsverðlaunin 

b. Friðarverðlaun Nóbels 

c. Riddarakrossinn 

d. Fálkaorðuna 

i. B. Friðarverðlaun Nóbels 

56. Hvaða hugmynd kom Robert Schuman með í Schuman-yfirlýsingunni árið 1950? 

a. Leið svo Frakkar og Þjóðverjar myndu ekki geta farið í stríð framar 

b. Leið fyrir Frakka að sigra Þjóðverja í stríði 

c. Leið fyrir Þjóðverja að sigra Frakka í stríði 

d. Leið fyrir Frakka og Þjóðverja að vinna saman gegn Bretlandi 

i. A. Leið svo Frakkar og Þjóðverjar myndu ekki geta farið í stríð 

framar 

57. Hvaða dagur er Evrópudagurinn haldinn hátíðlega? 

a. 9.maí 

b. 9.júní 

c. 9.september 

d. 9. ágúst 

i. A. 9.maí 

58. Hvaða samningur tók gildi 1.janúar 1993 sem hafði áhrif á vöruflutning á milli 

landamæra? 

a. Genfarsáttmálinn 

b. Gamli sáttmálinn 

c. Maastricht-sáttmálinn 

d. Dyflinarsáttmálinn 

i. C. Maastricht-sáttmálinn 

59. Hvaða gjaldmiðill var tekinn upp árið 1999? 

a. Dollari 

b. Evra 

c. Breskt pund 

d. Víetnamskt Dong 

i. B. Evra 

60. Hvað auðveldaðist til muna þegar Schengen-samkomulagið gekk í gildi árið 1995? 

a. Landamæraeftirlit var afnumið á milli sjö Evrópusambandslanda 

b. Hægt var að greiða með evrum í mörgum Evrópuríkjum 

c. Hægt var að ferðast á milli Bandaríkjanna og Íslands án þess að sýna vegabréf 

d. Fólk gat farið á milli Vestur og Austur Þýskalands þar sem að Berlínarmúrinn 

var fallinn 

i. A. Landamæraeftirlitið var afnumið á milli sjö 

Evrópusambandslanda 
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Teikni-leikni spurningar 

1. Stríð 

2. Átök 

3. Flóttamaður 

4. Fjöldamorð 

5. Kjarnorkusprengja 

6. Táragas 

7. Hryðjuverkamaður 

8. 11.september 

9. World Trade Center 

10. Sameinuðu þjóðirnar 

11. Bin Laden 

12. Sadam Hussein 

13. Samningur 

14. Her 

15. Hermaður 

16. Afríka 

17. Evrópa 

18. Asía 

19. Rússland 

20. Sovétríkin 

21. Olía 

22. Nýlenda 

23. Bandaríkin 

24. Bretland 

25. Japan 

26. Ísrael 

27. Berlínar múrinn 

28. Palestína 

29. Fiskur 

30. Veiða 

31. Herskip 

32. Heimurinn 

33. Heimsálfa 

34. Handrit 

35. Kröfuganga 

36. NATO 

37. Stjórnmálaflokkur 

38. Keflavíkurflugvöllur 

39. Herstöð 

40. Ísland 

41. Sjónvarp 

42. Útvarp 
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43. Rauð sokkur 

44. Kvennabarátta 

45. Jafnrétti 

46. Bætur 

47. Ljósabað 

48. Lýsi 

49. Þjóð 

50. Sameining 

51. Höfði 

52. Gorbatsjov 

53. Nasisti 

54. Kommúnisti 

55. Þýskaland 

56. Geimurinn 

57. Geimflaug 

58. Neil Armstrong 

59. Juri Gagarin 

60. Þyngdarleysi 

 

 

Jón Sigurðsson 

Alias-spurningar  

1. Jón Sigurðsson  

2. Kaupmannahöfn  

3. Hrafnseyri  

4. Jón Guðmundsson  

5. Kalmarsambandið  

6. Lýðveldisdagurinn 

7. Alþingi 

8. Lýðveldi 

9. Stjórnarráðshúsið 

10. Arnarfjörður 

11. Lærði Skólinn 

12. Bessastaðaskóli 

13. Sitja í festum 

14. Ingibjörg Einarsdóttir 

15. Jón Sívertsen 

16. Ný félagsrit 

17. Verslunarfrelsi 

18. Jørgen Ditlev Trampe 

19. Árnasafn 
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20. Snorra-Edda 

21. Heimskringla 

22. Landnáma 

23. Sjálfstæðisbarátta 

24. Forseti 

25. Þjóðfundur 

26. Stjórnarskrá 

27. Friðrik VII 

28. Febrúarbylting 

29. Biskupsritari 

30. Biskupsgarður 

31. Embættispróf 

32. Steingrímur biskup 

33. Nýlenda 

34. Kosningaréttur 

35. Uppreisn 

36. Ritstörf 

37. Biskup 

38. Ósætti 

39. Vér mótmælum allir 

40. Lýðræði 

41. Amtmaður 

42. Iðnbylting 

 

Beinar spurningar 

1. Hvaða ár og hvaða dag fæddist Jón Sigurðsson ? 

a. 17.júní 1811 

2. Hvar fæddist Jón Sigurðsson? 

a. Hrafnseyri á Vestfjörðum 

3. Hvað hétu foreldrar Jóns Sigurðssonar? 

a. Sigurður Jónsson og Þórdís Jónsdóttir 

4. Hvað hétu systkini Jóns Sigurðssonar? 

a. Jens og Margrét 

5. Hver kenndi Jóni Sigurðssyni áður en hann fór og tók stúdentspróf? 

a. Faðir hans, Sigurður Jónsson 

6. Hvaða ár fór Jón til Kaupmannahafnar? 

a. 1833 

7. Hvað hét kona Jóns Sigurðssonar? 

a. Ingibjörg Einarsdóttir 

8. Hvað beið Ingibjörg, kona Jóns, lengi eftir honum á meðan Jón var í Kaupmannahöfn? 

a. 12 ár 
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9. Sú hugmynd, að þegnar ríkjanna ættu að ráða nokkru um stjórnun þeirra kom fram á 

18.öld. Hvað nefnist þessi hugmynd í daglegu tali? 

a. Lýðræði 

10. Á tímabilinu 1797-1815 var háð stríð í Evrópu milli Frakka og bandamanna. Hver var 

forystumaður Frakka á þessum tíma? 

a. Napóleon Bónaparte 

11. Afhverju giftust Ingibjörg og Jón ekki strax? 

a. Faðir Ingibjargar setti þau skilyrði að Jón lyki háskólaprófi 

12. Hvað var Ingibjörg mörgum árum eldri en Jón? 

a. 7 árum. 

13. Hvað eignuðust Jón og Ingibjörg mörg börn? 

a. Ekkert 

14. Hvernig voru Jón og Ingibjörg skyld? 

a. Systkinabörn, feður þeirra voru bræður. 

15. Hvað er niðursetningur? 

a. Einstaklingur áður fyrr sem ekki gat séð fyrir sér og var komið fyrir hjá 

fjölskyldum gegn greiðslu frá hreppnum eða bænum. 

16. Hvaða Norðurlandamál var talað á götum bæja á Íslandi á 19.öld? 

a. Danska 

17. Árið 1845 var alþingi endurreist en hvar? 

a. Reykjavík 

18. Árið 1300 gerðu Íslendingar uppreisn gegn Noregskonungi. Um hvað snerist þessi 

uppreisn? 

a. Að allir embættismenn konungs á Íslandi yrðu af íslenskum höfðingjaættum. 

19. Um árið 1770 réðu fjórar Evrópuþjóðir að mestu yfir allri Ameríku. Hvaða þjóðir voru 

þetta? 

a. Bretland, Frakkland, Portúgal, Spánn. 

20. Helstu markmið Jóns Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttunni voru: 

a. Íslendingar skyldu ráða sínum eigin málum sjálfir en ekki konungurinn. Valdið 

skyldi vera í höndum þjóðarinnar. 

21. Hvaða ár hvarf bandaríski herinn á brott hér á landi? 

a. 2006 

22. Við hvað starfaði hinn danski H.C. Andersen? 

a. Rithöfundur 

23. Hvaða ár er sagt að Kaupmannahöfn hafi brunnið? 

a. 1728 

24. Á Íslandi áður fyrr voru lang algengustu húsakynnin torfbæjir. Afhverju var það? 

a. Ódýrara og það var skortur á timbri 

25. Hvað var sáttmálinn kallaður þar sem Ísland gekk í konungssamband við Noreg? 

a. Gamli sáttmáli 

26. Hvaða lönd tilheyrðu Kalmarsambandinu? 

a. Svíþjóð, Noregur og Danmörk 

27. Hjá hverjum tók Jón Sigurðsson stúdentsprófið? 

a. Gunnlaugi Oddssyni dómkirkjupresti 
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28. Hversu mikinn hlut, samkvæmt lögum, áttu stúlkur að fá í arf eftir foreldra sína? 

a. Helming af því sem bræður þeirra fengu. 

29. Hvað var stundum kallað Pereatið? 

a. Uppþot í Menntaskólanum í Reykjavík. 

30. Hver sagði „Vér mótmælum allir“? 

a. Jón Sigurðsson 

31. Hvað er húsið í Kaupmannahöfn gjarnan kallað þar sem Jón og Ingibjörg bjuggu? 

a. Jónshús. 

32. Hvar er styttan af Jóni Sigurðssyni í Reykjavík? 

a. Fyrir framan Alþingishúsið 

33. Jón nokkur Guðmundsson, ritstjóri var helsti samstarfsmaður Jóns Sigurðssonar. Hvað 

var Jón Guðmundsson gjarnan kallaður? 

a. Skuggi Jóns Sigurðssonar 

34. Hvaða ár afsalaði konungur Danmerkur einveldinu yfir Íslandi? 

a. 1848. 

35. Hvaða viðurnefni fékk Jón Sigurðsson? 

a. Jón Forseti 

36. Afhverju var Jón Sigurðsson stundum kallaður Jón forseti? 

a. Því hann var forseti Hafnardeildar Hins íslenska bókmenntafélags. 

37. Hvað var þekktasta fræðirit (áður fréttamiðill) Hins íslenska bókmenntafélags? 

a. Skírnir 

38. Hvenær dó Jón Sigurðsson 

a. 7.desember 1879 

39. Hvenær dó Ingibjörg Einarsdóttir 

a. 18.desember 1879 

40. Jón Sigurðsson var forseti alþingis lengst allra fyrr og síðar. Hversu oft var það? 

a. 10 skipti 

 

Valmöguleikaspurningar 

1. Hvar fæddist Jón Sigurðsson? 

a. Hafnarfirði 

b. Dýrafirði 

c. Ísafirði 

d. Arnarfirði 

i. D. Arnarfirði 

2. Hver var Olympe De Gouges? 

a. Kona Napóleon Bonaparte. 

b. Konan sem setti fram yfirlýsingu um jafnrétti kynjanna. 

c. Konan sem var hjákona Jón Sigurðssonar. 

d. Fyrsta konan sem varð forseti Frakklands. 

i. B. Konan sem setti fram yfirlýsingu um jafnrétti kynjanna. 
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3. Hvað voru mörg ár á milli Jóns og Ingibjargar? 

a. 10 ár 

b. 2 ár 

c. 7 ár 

d. Jafn gömul 

i. C. 7 ár 

4. Hvað er talið að Jón hafi farið oft á milli Íslands og Kaupmannahafnar? 

a. 5 sinnum 

b. Oftar en 100 sinnum 

c. Um 30 sinnum 

d. Bara 2 sinnum 

i. C. Um 30 sinnum 

5. Þegar Ingibjörg Einarsdóttir var 14 ára keyptu foreldrar hennar eyju í Kollafirði. Hvað 

hét hún? 

a. Hrafnsey 

b. Kolley 

c. Viðey 

d. Þerney 

i. D. Þerney 

6. Hvaða ár má segja að franska byltingin hafi hafist? 

a. 1879 

b. 1789 

c. 1845 

d. 1745 

i. B. 1789 

7. Hvað eru Baskar? 

a. Þjóð sem býr við Biskayaflóa 

b. Þjóð sem kemur upprunalega frá Belgíu 

c. Frönsk hersveit 

d. Þjóðarréttur Austurríkismanna 

i. A. Þjóð sem býr við Biskayaflóa. 

8. Hver er talinn mesti handritasafnari Íslands? 

a. Jón Sigurðsson 

b. Árni Magnússon 

c. Kristján Eldjárn 

d. Jón Thoroddsen 

i. B. Árni Magnússon 
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9. Hvaða ár hvarf herinn á brott frá Íslandi? 

a. 2000 

b. 1944 

c. 2006 

d. 1999 

i. C. 2006 

10. Hvaða ár hélt Jón Sigurðsson til Reykjavíkur til að taka stúdentsprófið sitt? 

a. 1829 

b. 1850 

c. 1835 

d. 1811 

i. A. 1829 

11. Hvar var styttan af Jóni Sigurðssyni sett fyrst í Reykjavík? 

a. Á Ingólfstorgi 

b. Fyrir framan stjórnarráðið 

c. Fyrir framan Dómskirkjuna í Reykjavík 

d. Fyrir utan Árbæjarsafn 

i. B. Fyrir framan stjórnarráðið 

12. Hvaða ár fæddist Jón Sigurðsson 

a. 1789 

b. 1807 

c. 1811 

d. 1826 

i. C. 1811 

13. Hvað hétu foreldrar Jóns Sigurðssonar 

a. Sigurður Jónsson og Þórdís Jónsdóttir 

b. Sigurður Gunnarsson og Lilja Pálsdóttir 

c. Sigurður Finnson og Ingibjörg Einarsdóttir 

d. Sigurður Þorláksson og Helga Magnúsdóttir 

i. A. Sigurður Jónsson og Þórdís Jónsdóttir 

14. Hvað hétu systkini Jóns Sigurðssonar? 

a. Sigurður og Ingibjörg 

b. Magnús og Anna 

c. Frímann og Margrét 

d. Jens og Margrét 

i. D. Jens og Margrét 

15. Við hvað starfaði faðir Jóns Sigurðssonar? 

a. Læknir 

b. Prestur 

c. Bóndi 

d. Sjómaður 

i. B. Prestur 
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16. Hvað var Jón Sigurðsson gamall þegar hann hann fór til Reykjavíkur til að taka 

stúdentspróf? 

a. 16 ára gamall 

b. 20 ára gamall 

c. 18 ára gamall 

d. 22 ára gamall 

i. C. 18 ára gamall 

17. Hjá hverjum tók Jón Sigurðsson stúdentsprófið sitt? 

a. Fógetanum 

b. Stiftamtmanninum 

c. Dómkirkjupresti 

d. Skólameistara Bessastaðaskóla 

i. C. Dómkirkjupresti. 

18. Hvað fór Jón Sigurðsson að gera eftir að lauk stúdentsprófi? 

a. Fór til útlanda í meira nám 

b. Fór í sjómennsku 

c. Fór að vinna sem skrifari í verslun í Reykjavík 

d. Fór um landið og safnaði þjóðsögum 

i. C. Fór að vinna sem skrifari í verslun í Reykjavík. 

19. Hvert fór Jón Sigurðsson til háskólanáms? 

a. Stokkhólms í Svíþjóð 

b. Gautaborgar í Svíþjóð 

c. Árhúsa í Danmörku 

d. Kaupmannahafnar í Danmörku 

i. D. Kaupmannahafnar í Danmörku 

20. Hvað fór Jón Sigurðsson að læra í háskólanum? 

a. Lögfræði 

b. Málfræði 

c. Sögu 

d. Viðskiptafræði 

i. B. Málfræði 

21. Hvað nefndist blaðið sem Jón Sigurðsson fór að gefa út árið 1841? 

a. Nýtt líf 

b. Nýtt Sjálfstæði 

c. Ný félagsrit 

d. Ný tímarit 

i. C. Ný félagsrit 

22. Hvar vildi Jón Sigurðsson að alþingi yrði endurreist? 

a. Þingvöllum 

b. Kaupmannahöfn 

c. Reykjavík 

d. Ísafirði 

i. B. Kaupmannahöfn 
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23. Hvar vildu Fjölnismenn svokallaðir láta endurreisa alþingi? 

a. Reykjavík 

b. Þingvöllum 

c. Bessastöðum 

d. Kaupmannahöfn 

i. B. Þingvöllum 

24. Af hverju hafði Jón Sigurðsson aðallega tekjur? 

a. Hann gaf út bækur , sá um ritstörf og skráði skjöl 

b. Hann kenndi í háskólanum 

c. Hann þýddi íslenskar þjóðsögur og seldi 

d. Hann var á styrkjum frá íslenska ríkinu 

i. A. Hann gaf út bækur, sá um ritstörf og skráði skjöl 

25. Hvað fengu Íslendingar árið 1855 sem Jón Sigurðsson hafði barist fyrir og taldi 

mikilvægt? 

a. Sjálfstæði Íslendinga 

b. Fullveldi 

c. Verslunarfrelsi 

d. Þjóðfána 

i. C. Verslunarfrelsi 

26. Hvar voru Jón Sigurðsson og eiginkona hans grafin? 

a. Kaupmannahöfn 

b. Reykjavík 

c. Arnarfirði 

d. Þingvöllum 

i. B. Reykjavík 

27. Hvernig voru algengstu hús íslenskra sveitamanna á 19.öld? 

a. Torfbæir 

b. Sementshús 

c. Timburhús 

d. Múrsteinshús 

i. Torfbæir 

28. Hverrar trúar voru flestir Íslendingar á þessum árum? 

a. Heiðnir 

b. Kristnir 

c. Gyðingatrúar 

d. Búddahtrúar 

i. B. Kristnir 
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29. Árið 1631 mótmæltu Íslendingar kröftuglega sem varð til þess að? 

a. Allir fengu að kjósa 

b. Konungur hætti við verðhækkun á erlendum vörum á Íslandi 

c. Ríkisfáni Íslands var ekki lengur danski fáninn 

d. Hætt var að flytja íslensk handrit til Kaupmannahafnar 

i. B. Konungur hætti við verðhækkun á erlendum vörum á Íslandi 

30. Hvaða ár fékk Reykjavík kaupstaðaréttindi sín? 

a. 1780 

b. 1686 

c. 1786 

d. 1680 

i. C. 1786 

31. Hvaða ár var Alþingishúsið fullbúið? 

a. 1881 

b. 1890 

c. 1900 

d. 1924 

i. A. 1881 

32. Hvað er NATO? 

a. Atlantshafsbandalagið 

b. Her Danmerkur 

c. Siglingaleið milli Íslands og Breta 

d. Frægasta sjóherskip Breta 

i. A. Atlantshafsbandalagið 

33. Nærri allir menntamenn frá Íslandi hlutu menntun sín aðallega í einni borg. Hvaða 

borg var það? 

a. London 

b. París 

c. Róm 

d. Kaupmannahöfn 

i. D. Kaupmannahöfn 

34. Hvað bjuggu margir í Reykjavík í kringum 1850? 

a. Um 1200 

b. Um 5000 

c. Um 2000 

d. Um 500 

i. A. Um 1200 

35. Hvað er leiguliði? 

a. Maður  sem leigir íbúð 

b. Maður sem berst fyrir annað land en sitt eigið í stríði 

c. Maður sem leigir jörð sína af landeiganda 

d. Maður sem á jörð og leigir hana út 

i. C. Maður sem leigir jörð sína af landeiganda 
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36. Rétt eða rangt – Jón Sigurðsson var forseti Íslands. 

a. Rétt 

b. Rangt 

i. B. Rangt 

37. Rétt eða rangt – Ísland fékk sjálfstæði sitt frá Danmörku. 

a. Rétt 

b. Rangt 

i. A. Rétt 

38. Rétt eða rangt – Jón Sigurðsson starfaði hjá Steingrími biskupi í þrjú ár sem skrifari. 

a. Rétt 

b. Rangt 

i. A. Rétt 

39. Rétt eða rangt – Jón Sigurðsson og Ingibjörg Einarsdóttir trúlofuðu sig þegar Jón 

Sigurðsson var búinn að mennta sig í Kaupmannahöfn. 

a. Rétt 

b. Rangt 

i. Rangt 

40. Rétt eða rangt – Fæðingardagur Jóns Sigurðssonar var gerður að þjóðhátíðardegi 

Íslendinga við lýðveldisstofnunina 1944. 

a. Rétt 

b. Rangt 

i. A. Rétt 

 

Teikni-leikni spurningar 

1. Jón Sigurðsson 

2. Arnarfjörður 

3. Kaupmannahöfn 

4. Alþingi 

5. Ingibjörg Einarsdóttir 

6. Ræðumaður 

7. Danmörk 

8. Að sitja í festum 

9. Að mótmæla 

10. Landnám 

11. 17.júní 

12. Ísland 

13. Forseti 

14. Ferðalag 

15. Barátta 

16. Námsmaður 
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17. Lestrarhestur 

18. Gifting 

19. Sjúkdómur 

20. Dánardagur 

21. Stríð 

22. Rithöfundur 

23. Systkini 

24. Evrópa 

25. Bandalag 

26. Konungur 

27. Að versla 

28. Frjálst land 

29. Skjaldarmerki 

30. Sigling 

31. Eldsvoði 

32. Stórborg 

33. Landhelgi 

34. Kaupstaður 

35. Embættismaður 

36. Herstöð 

37. Bylting 

38. Framför 

39. Handrit 

40. Kirkjugarður 

 

Úr sveit í borg – Þættir úr sögu 20.aldar 

Alias-spurningar 

1. Ráðherra 

2. Heimastjórn 

3. Stjórnmálaflokkur 

4. Virkjanir 

5. Heimskreppa 

6. Kvóti 

7. Eimreiðin 

8. Heimastjórnarflokkur 

9. Atvinnubótavinna 

10. Adolf Hitler 

11.  Hernám 

12. Ástandið 

13. Hraðskilnaðarmenn 

14. Þjóðaratkvæðagreiðsla 
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15. Sameinuðu Þjóðirnar 

16. Kjarnorkusprengja 

17. Landspróf 

18. Berlínarmúrinn 

19. Berlínardeilan 

20. Kalda Stríðið 

21. Marshalláætlunin 

22. NATO 

23. Atlantshafsbandalagið 

24. Fiskveiðilögsaga 

25. Sjómíla 

26. Keflavíkurflugvöllur 

27. Kórea 

28. Her 

29. Hermenn 

30. Þorskastríðið 

31. Klippur 

32. Sjóður 

33. Fríverslunarsamtök Evrópu 

34. EFTA 

35. Borgarstjóri 

36. Margaret Thatcher 

37. Tony Blair 

38. Þilskip 

39. Skúta 

40. Loðna 

41. Síld 

42. Dráttavél 

43. Stanley 

44. Jón Forseti 

45. Íslandsbanki 

46. Kvótakerfi 

47. Krakkið mikla 

48. Smugan 

49. Góðtemplarar 

50. Gúttó 

51. Æskan 

52. Bárufélögin 

53. Dagsbrún 

54. Verkalýðsfélag 

55. Sjálfstæðissinni 

56. Kvenfélag 

57. Kvenréttindi 

58. Farskólar 
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59. Háskóli Íslands 

60. Jónas frá Hriflu 

61. Prestaskóli 

62. Læknaskóli 

63. Lagaskóli 

64. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

65. Halldór Laxness 

66. Dómsmálaráðherra 

67. Stóra núllið 

68. Andstæðingur 

69. Samfylkingin 

70. Verkfall 

71. Verkbann 

72. Bessastaðir 

73. Þingvellir 

74. Sjóher 

75. Fiskibær 

76. Kísilgúrverksmiðja 

77. Bjarni Benediktsson 

78. Víetnamstríðið 

79. Gengi 

80. Kvennalistinn 

81. Alþýðubandalagið 

82. Vélvæðing 

83. Sexæringur 

84. Togari 

85. Borgarastyrjöld 

86. Ofveiði 

87. Stórstúka Íslands 

88. Áfengisneysla 

89. Áfengisbann 

90. Vökulög 

 

Beinar spurningar 

1. Hvaða starfi gegndi Hannes Hafstein fyrstu manna á Íslandi? 

a. Fyrsti ráðherra Íslands 

2. Hvað hétu tveir stærstu flokkarnir á Íslandi upp úr aldamótum 1900? 

a. Heimastjórnarflokkurinn og Þjóðræðisflokkurinn 

3. Hvaða flokkur var stuðningsflokkur Hannesar Hafsteins? 

a. Heimastjórnarflokkurinn 

4. Hvað hét flokkurinn sem hörðustu andstæðingar Dana voru í ? 

a. Landvarnarflokkurinn 
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5. Hvað hét tímaritið sem Valtýr Guðmundsson stóð fyrir? 

a. Eimreiðin 

6. Hvað nefndist samkomulagið sem náðist milli Íslendinga og Dana árið 1908 um stöðu 

Íslands innan Danaveldis? 

a. Uppkastið 

7. Hvaða ár byrjaði heimskreppan? 

a. 1929 

8. Hvaða ár varð kreppunnar fyrir alvöru vart í íslensku efnahagslífi? 

a. 1930 

9. Hvað var atvinnubótavinnan kölluð? 

a. Síberíuvinna 

10. Hvaða tveir stjórnmálaflokkar mynduðu ríkisstjórn árið 1934 sem hlaut nafnið „Stjórn 

hinna vinnandi stétta“? 

a. Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn 

11. Hvaða samband stofnuðu atvinnurekendur á kreppuárunum til þess að skipuleggja sölu á 

saltfiski? 

a. Sölusamband íslenskra fiskframleiðanda. SÍF 

12. Í hvaða Evrópulandi hófst borgarastyrjöld árið 1936? 

a. Spáni 

13. Hver komst til valda í Þýskalandi árið 1933? 

a. Adolf Hitler 

14. Inn í hvaða land réðust Þjóðverjar 1. september árið 1939 og hófu með því 

heimsstyrjöldina seinni? 

a. Pólland 

15. Hverjir hernámu Ísland 10.maí árið 1940? 

a. Bretar 

16. Hverjir tóku við vörnum Íslands af Bretum árið 1941? 

a. Bandaríkjamenn 

17. Hvað hét blaðið sem breski herinn bannaði? 

a. Þjóðviljinn 

18. Hvaða orð var notað til þess að lýsa samskiptum hernámsliðsins við íslensku 

kvenþjóðina? 

a. Ástandið 

19. Hvaða stjórnmálaflokkur vann stórsigur í Alþingiskosningunum árið 1942? 

a. Sósíalistaflokkurinn 

20. Hvað hét formaður Sjálfstæðisflokksins sem vildi slíta tengslin strax við Dani og 

stofna lýðveldi árið 1942? 

a. Ólafur Thors 

21. Hvað kölluðust þeir menn sem vildu stofna lýðveldi eins fljótt og kostur var? 

a. Hraðskilnaðarmenn 

22. Hvernig atkvæðagreiðsla var haldin á Íslandi um það hvort rétt væri að stofna 

lýðveldi? 

a. Þjóðaratkvæðagreiðsla 
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23. Hver var kosinn fyrsti forseti Íslands? 

a. Sveinn Björnsson 

24. Hverjir vörpuðu tveimur kjarnorkusprengjum á Japan í ágúst 1945? 

a. Bandaríkjamenn 

25. Hvaða alþjóðasamtök, sem höfðu það að markmiði að leysa ágreining með 

friðsamlegum hætti, voru stofnuð undir lok heimstyrjaldarinnar seinni? 

a. Sameinuðu þjóðirnar 

26. Hvað kallast ríkisstjórnin sem Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn og 

Alþýðuflokkurinn mynduðu síðla árs 1944? 

a. Nýsköpunarstjórnin 

27. Hvaða próf þurftu nemendur að standast til þess að komast í menntaskóla? 

a. Landspróf 

28.  Í hvaða deilu sauð endanlega upp úr á milli Vesturveldanna og Sovétmanna? 

a. Berlínardeilunni 

29. Hvað kölluðust átök stórveldanna (Bandaríkjanna og Sovétríkjanna) og bandalagsríkja 

þeirra? 

a. Kalda stríðið 

30. Hverjir vildu koma upp herstöðvum á Íslandi til langs tíma eftir heimstyrjöldina 

seinni? 

a. Bandaríkjamenn 

31. Hvað var aðstoð Bandaríkjanna við stríðshrjáð lönd í Evrópu kölluð? 

a. Marshalláætlunin 

32. Hvað hét hernaðarbandalagið sem Vesturveldin að undirlagi Bandaríkjamanna 

stofnuðu gegn Sovétríkjunum árið 1949? 

a. Atlantshafsbandalagið 

33. Hvar braust út stríð sem varð til þess að bandaríski herinn fékk að setja upp herstöð á 

Keflavíkurflugvelli árið 1951? 

a. Kóreu 

34. Við hverja gerðu Danir samning í upphafi 20.aldar þar sem kveðið var á um þriggja 

sjómílna landhelgi og fiskveiðilögsögu við Ísland? 

a. Breta 

35. Hvað færðu Íslendingar fiskveiðilögsöguna út í margar mílur árið 1952? 

a. 4 sjómílur 

36. Hvað færðu Íslendingar fiskveiðilögsöguna út í margar mílur árið 1958? 

a. 12 sjómílur 

37. Hvað hafa átök Íslendinga og Breta um yfirráð yfir fiskimiðunum kringum Ísland 

verið kölluð? 

a. Þorskastríð 

38. Hvað kallast sú ríkisstjórn sem leiddi 12 mílna þorskastríðið til lykta? 

a. Viðreisnarstjórnin 

39. Hver var sjávarútvegsráðherra þegar fiskveiðilögsagan var færð út í 12 og 50 mílur? 

a. Lúðvík Jósepsson 
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40. Hvað færðu Íslendingar fiskveiðilögsöguna út í margar mílur árið 1972? 

a. 50 sjómílur 

41. Hverskonar vopn hafði Landhelgisgæslan látið hanna þegar 50 mílna þorskastríðið 

braust út? 

a. Klippur 

42. Hvað færðu Íslendingar fiskveiðilögsöguna út í margar mílur árið 1975? 

a. 200 sjómílur 

43. Hvernig sjóðum fjölgaði mjög mikið hér á landi frá 1950-1970? 

a. Lífeyrissjóðum 

44. Hvað þurfti fólk til þess að kaupa innfluttar vörur, eða það sem ráðamenn flokkuðu 

sem munaðarvöru? 

a. Skömmtunarseðla 

45. Hvaða virkjun var fyrst nýrra virkjanna sem m.a. átti að framleiða rafmagn til stóriðju? 

a. Búrfellsvirkjun 

46. Fyrir hvað stendur skammstöfunin EFTA? 

a. Fríverslunarsamtök Evrópu 

47. Hvað voru framkvæmdastjórar Framkvæmdastofnunar ríkisins stundum kallaðir af 

andstæðingum ríkisstjórnarinnar? 

a. Kommissarar 

48. Hvaða ríki voru í forystu olíuframleiðsluríkja sem stórhækkuðu verð á olíu árið 1973 

a. Arabaríkin 

49. Hvaða embætti gegndi Davíð Oddsson þegar hann varð formaður Sjálfstæðisflokksins 

árið 1991 

a. Borgarstjóri 

50. Í hvaða landi var Margaret Thatcher forsætisráðherra? 

a. Bretlandi 

51. Hverjir klofnuðu frá Alþýðuflokknum árið 1930 og stofnuðu sérstækan flokk? 

a. Kommúnistar 

52. Hver var leiðtogi breska Verkamannaflokksins undir lok 20.aldar? 

a. Tony Blair 

53. Hvers konar útgerð undir lok 19. aldar stuðlaði að fólksfjölgun í þéttbýli? 

a. Þilskipaútgerð 

54. Hvaða landbúnaðartæki kom í fyrsta sinn til landsins árið 1918? 

a. Dráttarvél 

55. Hvað hét fyrsti vélknúni íslenski fiskibáturinn? 

a. Stanley 

56. Hvernig skip voru þilskip? 

a. Skútur 

57. Árið 1905 var fyrsti togarinn keyptur til Ísland, hvað hét hann? 

a. Coot 

58. Árið 1906 kom fyrsti togarinn sem var sérstaklega smíðaður fyrir Íslendinga til 

landsins. Hvað hét hann? 

a. Jón forseti 
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59. Hvaða banki var stofnaður 1904? 

a. Íslandsbankinn 

60. Hvaða atburður á fjórða áratug 20.aldar kom illa við íslenskan sjávarútveg? 

a. Kreppan 

61. Í hvaða Evrópulandi geisaði borgarastyrjöld frá 1936-1939? 

a. Spáni 

62. Hvað hét fyrsti nýsköpunartogarinn? 

a. Ingólfur Arnarson 

63. Hvernig kerfi var komið á upp úr 1980 til þess að hamla gegn ofveiði og ördeyðu á 

fiskimiðunum? 

a. Kvótakerfið 

64. Hverjir stunduðu síldveiðar hér við land á síðara hluta 19. Aldar? 

a. Norðmenn 

65. Hvað var það kallað þegar verð á síld hrundi eftir heimstyrjöldina fyrri í kjölfarið af 

minnkandi eftirspurn? 

a. Krakkið mikla 

66. Hvað stofnuðu stjórnvöld til þess að bregðast við „Krakkinu mikla“? 

a. Síldarsölu ríkisins 

67. Hvaða uppsjávarfiskur hefur færst Íslendingum björg í bú síðustu tvo áratugi 20.aldar? 

a. Loðnan 

68. Hvað nefnist svæðið í Norður-Atlantshafi sem íslensk skip hafa leitað í vegna 

minnkandi fiskigengdar og kvótasetningar á fiskistofna hér við land? 

a. Smugan 

69. Undir hvaða nafni gekk Stórstúka Íslands lika? 

a. Góðtemplarareglan 

70. Í hvaða landi á Góðtemplarareglan upphaf sitt? 

a. Bandaríkjunum 

71. Frá hvaða landi barst Góðtemplarareglan til Íslands? 

a. Noregi 

72. Hverjir hótuðu að hætta að kaupa saltfisk frá Íslandi nema að Íslendingar keyptu af 

þeim vín í staðinn? 

a. Spánverjar 

73. Hvað heitir barnablaðið sem Góðtemplarareglan fór að gefa út? 

a. Æskan 

74. Hvað kölluðust samtök skútusjómanna sem stofnuð voru undir lok 19. Aldar? 

a. Bárufélögin 

75. Hvaða stéttarfélag var stofnað árið 1897? 

a. Hið íslenska prentarafélag 

76. Hvaða stéttarfélag var stofnað árið 1906? 

a. Dagsbrún 

77. Hvað nefnast heildarsamtök verkafólks? 

a. Alþýðusamband Íslands 
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78. Hvað hétu fyrstu samtök atvinnurekenda sem stofnuð voru árið 1894? 

a. Útgerðarmannafélagið við Faxaflóa 

79. Hvert er merki ungmennafélaganna? 

a. Bláhvíti fáninn 

80. Hvaða félag var stofnað árið 1907? 

a. Ungmennafélag Íslands 

81. Hvað hét blað róttækra sjálfstæðissinna sem Skúli Thoroddsen gaf út á Ísafirði? 

a. Þjóðviljinn 

82. Hvað hét félagið sem hópur kvenna stofnaði árið 1894? 

a. Hið íslenska kvenfélag 

83. Hvað hét félagið sem konur stofnuðu árið 1907? 

a. Kvenréttindafélag Íslands 

84. Hvað hét fyrsta konan sem kosin var á Alþingi? 

a. Ingibjörg H. Bjarnason 

85. Hvað kölluðust þeir skólar sem starfræktir voru í dreifbýli og voru hýstir af bændum 

sem höfðu til þess aðstöðu? 

a. Farskólar 

86. Hvaða skóli tók til starfa árið 1908? 

a. Kennaraskólinn 

87. Hvaða skóli varð til árið 1911 við sameiningu Prestaskólans, Læknaskólans og 

Lagaskólans? 

a. Háskóli Íslands 

88. Hver varð menntamálaráðherra árið 1927? 

a. Jónas frá Hriflu 

89. Hvaða nýja tegund af framhaldsskólum kom til sögunar með nýjum fræðslulögum sem 

sett voru árið 1974? 

a. Fjölbrautaskólar 

90. Hvaða stéttarfélag var stofnað árið 1914? 

a. Framsókn 

 

Valmöguleikaspurningar 

1. Hver var fyrsti ráðherra Íslands? 

a. Valtýr Guðmundsson 

b. Skúli Thoroddsen 

c. Hannes Hafstein 

d. Árni Jónsson 

i. C. Hannes Hafstein 
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2. Hvaða ár var fyrsta ríkisstjórn Íslands mynduð? 

a. 1916 

b. 1917 

c. 1918 

d. 1919 

i. B. 1917 

3. Meðal helstu hvatamanna þess að fossar landsins væru virkjaðir var þekkt skáld. 

Hvaða skáld var það? 

a. Halldór Laxness 

b. Steinn Steinarr 

c. Stefán frá Fagraskógi 

d. Einar Benediktsson 

i. D. Einar Benediktsson 

4. Hvaða ár fengu Íslendingar heimastjórn? 

a. 1874 

b. 1898 

c. 1904 

d. 1944 

i. C. 1904 

5. Hver var einn helsti talsmaður þess að leggja járnbraut á Íslandi? 

a. Einar Benediktsson 

b. Valtýr Guðmundsson 

c. Hannes Hafstein 

d. Jónas Jónasson frá Hriflu 

i. B. Valtýr Guðmundsson 

6. Hvernig vildi Einar Benediktsson skáld fjármagna virkjun fossa á Íslandi? 

a. Með erlendu fjármagni 

b. Með innlendu fjármagni 

c. Með styrk frá Alþingi 

d. Með styrk frá dönsku stjórninni 

i. A. Með erlendu fjármagni 

7. Hvaða ár var deilan um uppkastið? 

a. 1908 

b. 1913 

c. 1915 

d. 1918 

i. A. 1908 

8. Hverjir höfðu kosningarétt í Alþingiskosningunum árið 1908? 

a. Allir landsmenn 25 ára og eldri 

b. Allir landsmenn 25 ára og eldri nema konur 

c. Allir karla 25 ára og eldri og allar konur 40 og eldri 

d. Allir karlar 25 og eldri sem áttu ákveðna lágmarkseign 

i. D. Allir karlar 25 ára og eldri sem áttu ákveðna lágmarkseign 
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9. Hvernig var fáninn sem ungmennafélögin höfðu tekið upp? 

a. Með rauðum krossi á ljósbláum feldi 

b. Með hvítum kross á ljósbláum feldi 

c. Með hvítum kross á dökkrauðum feldi 

d. Með bláum kross á hvítum feldi 

i. B. Með hvítum kross á ljósbláum feldi. 

10. Jónas Jónasson frá Hriflu var áhrifamesti maðurinn í stjórn Framsóknarmanna. Við 

hvað starfaði hann? 

a. Dómsmálaráðherra 

b. Félagsmálaráðherra 

c. Landbúnaðarráðherra 

d. Sjávarútvegsráðherra 

i. A. Dómsmálaráðherra 

11. Tryggvi Þórhallson var stundum uppnefndur af andstæðingum Framsóknarflokksins. 

Hvað var hann kallaður? 

a. Stóra platið 

b. Stóra tapið 

c. Stóra núllið 

d. Stóra gatið 

i. C. Stóra núllið 

12. Hvaða ár var Gúttóslagurinn? 

a. 1930 

b. 1932 

c. 1934 

d. 1936 

i. B. 1932 

13. Hver þessara þjóða var ekki í liði Bandamanna í heimstyrjöldinni seinni? 

a. Bretar 

b. Frakkar 

c. Sovétmenn 

d. Þjóðverjar 

i. D. Þjóðverjar 

14. Hvaða ár var hin svokallaða þjóðstjórn mynduð? 

a. 1937 

b. 1939 

c. 1940 

d. 1942 

i. B. 1939 
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15. Hver þessara fullyrðinga er röng? 

a. Atvinnuleysið í Reykjavík jókst mikið þegar styrjöldin hófst. 

b. Íslensk skip urðu fyrir árásum þýskra flugvéla og kafbáta 

c. Nokkur íslensk skip sukku af völdum tundurdufla 

d. Vörur hækkuðu í verði þegar styrjöldin hófst 

i. A. Atvinnuleysið í Reykjavík jókst mikið þegar styrjöldin hófst. 

16. Í hvaða mánuði árið 1940 hernámu Þjóðverjar Danmörku? 

a. Apríl 

b. Desember 

c. Febrúar 

d. Júní 

i. A. Apríl 

17. Málgagn hvaða flokks var blaðið Þjóðviljinn? 

a. Alþýðuflokksins 

b. Framsóknarflokksins 

c. Sjálfstæðisflokksins 

d. Sósíalistaflokksins 

i. D. Sósíalistaflokksins 

18. Til að reyna að hafa heimil á kaupgjaldi og verðlagi setti þjóðstjórnin lög sem 

bönnuðu? 

a. Verkbönn og verkföll 

b. Verkbönn 

c. Verkföll 

d. Verkalýðsfélög 

i. A. Verkbönn og verkföll 

19. Hvaða stjórn er utanþingsstjórn? 

a. Ríkisstjórn sem vinnur aðeins utan Alþingis 

b. Ríkisstjórn sem nýtur ekki stuðnings meirihluta Alþingis 

c. Ríkisstjórn þar sem enginn af ráðherrum er þingmaður 

d. Ríkisstjórn sem hefur vald til þess að gera það sem hún telu best án 

samþykktar Alþingis. 

i. C. Ríkisstjórn þar sem enginn af ráðherrunum er þingmaður 

20. Í hvaða stjórnmálaflokkum voru hörðustu skilnaðarsinnarnir? 

a. Alþýðuflokki og Framsóknarflokki 

b. Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki 

c. Sjálfstæðisflokki og Alþýðuflokki 

d. Sósíalistaflokki og Sjálfstæðisflokki 

i. D. Sósíalistaflokki og Sjálfstæðisflokki 

21. Hvar fór lýðveldisstofnunin fram? 

a. Bessastöðum 

b. Hrafnseyri við Arnarfjörð 

c. Reykjavík 

d. Þingvöllum 

i. D. Þingvöllum 
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22. Hver var síðasti konungur Íslendinga? 

a. Friðrik V. 

b. Gustaf III 

c. Hans XI 

d. Kristján X 

i. D. Kristján X 

23. Hvaða ár lauk heimstyrjöldinni seinni? 

a. 1945 

b. 1946 

c. 1947 

d. 1948 

i. A. 1945 

24. Hvað vörpuðu Bandaríkjamenn mörgum kjarnorkusprengjum á Japan? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

i. B.2 

25. Hvaða ár var nýsköpunarstjórnin mynduð? 

a. 1943 

b. 1944 

c. 1945 

d. 1946 

i. B. 1944 

26. Á hvað lagði nýsköpunarstjórnin m.a. áherslu á í menntamálum? 

a. Að aðeins synir efnaðra foreldra gætu menntað sig 

b. Að skólakerfið væri aðeins fyrir drengi 

c. Að allir sem hefðu hæfileika og áhuga gætu menntað sig 

d. Að auka einkum veg bóknámsins 

i. C. Að allir sem hefðu hæfileika og áhuga gætu menntað sig. 

27. Hver voru stórveldin tvö eftir heimstyrjöldina seinni? 

a. Frakkland og Bretland 

b. Bretland og Sovétríkin 

c. Bandaríkin og Sovétríkin 

d. Bandaríkin og Frakkland 

i. C. Bandaríkin og Sovétríkin 

28. Hvert þessara ríkja var ekki eitt af Vesturveldunum? 

a. Bandaríkin 

b. Bretland 

c. Frakkland 

d. Sovétríkin 

i. D. Sovétríkin 
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29. Hvaða stórveldi tókust á í svokölluðu kalda stríði? 

a. Bretland og Bandaríkin 

b. Frakkland og Bretland 

c. Kína og Sovétríkin 

d. Sovétríkin og Bandaríkin 

i. D. Sovétríkin og Bandaríkin 

30. Hvers vegna veittu Bandaríkjamenn Íslendingum Marshallaðstoðina? 

a. Til þess að bjarga efnahagsmálum landsins 

b. Til þess að koma í veg fyrir að Sovétmenn veittu Íslendingum fjárhagslegan 

stuðning. 

c. Til þess að tryggja aðstöðu sína á Íslandi 

d. Til þess að sýna öðrum þjóðum Evrópu að Marshallaðstoðin væri fyrir alla sem 

hana vildu. 

i. C. Til þess að tryggja aðstöðu sína á Íslandi 

31. Hvaða ár var Atlantshafsbandalagið stofnað? 

a. 1947 

b. 1949 

c. 1951 

d. 1953 

i. B. 1949 

32. Hver er skammtstöfun Atlantshafsbandalagsins? 

a. ATBA 

b. NATO 

c. RKFF 

d. UMDF 

i. B. NATO 

33. Hvaða stjórnmálaflokk kom harðasta gagngrýnin á inngöngu Íslands í 

Atlantshafsbandalagið? 

a. Alþýðuflokknum 

b. Framsóknarflokknum 

c. Sjálfstæðisflokknum 

d. Sósíalistaflokknum 

i. D. Sósíalistaflokknum 

34. Hvað var landhelgi og fiskveiðilögsaga Íslands margar sjómílur í byrjun 

20.aldarinnar? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

i. D. 5 
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35. Hvaða ár samþykkti Alþingi landgrunnslögin? 

a. 1948 

b. 1950 

c. 1952 

d. 1954 

i. A. 1948 

36. Hvernig brugðust Bretar við þegar Íslendingar færðu fiskveiðilögsöguna út í 12 mílur? 

a. Þeir hættu öllum samskiptum við Íslendinga 

b. Þeir sáu til þess að Íslendingum var vísað úr Atlantshafsbandalaginu 

c. Þeir sendu herskip inn fyrir 12 mílurnar til þess að vernda togara sína 

d. Þeir samþykktu útfærsluna þegar í stað og færðu togara sína út fyrir hina nýju 

fiskveiðilögsögu. 

i. C. Þeir sendu herskip inn fyrir 12 mílurnar til þess að vernda 

togara sína. 

37. Hvaða ár hófst mikið gos í Heimaey? 

a. 1964 

b. 1967 

c. 1970 

d. 1973 

i. D. 1973 

38. Hvernig reyndu Bretar að verja togara sína gegn íslensku varðskipunum? 

a. Með því að láta herskip sín skjóta á íslensku varðskipin 

b. Með því að láta öflugri vélar í togara sína 

c. Með því að láta herskip sín sigla á íslensku varðskipin 

d. Með því að dreifa togurum sínum yfir stórt svæði 

i. C. Með því að láta herskip sín sigla á íslensku varðskipin 

39. Hvaða stjórnmálaflokkar mynduðu ríkisstjórn árið 1974 

a. Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur 

b. Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 

c. Framsóknarflokkur og Alþýðubandalagið 

d. Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur 

i. B. Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 

40. Hvaða ár hófst síðasta þorskastríð Íslendinga og Breta? 

a. 1973 

b. 1975 

c. 1977 

d. 1979 

i. B. 1975 

41. Hvað gerðu Íslendingar vorið 1976? 

a. Sögðu sig úr NATO 

b. Stofnuðu sjóher 

c. Slitu stjórnmálasambandi við Breta 

d. Stefndu Bretum fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag 

i. C. Slitu stjórnmálasambandi við Breta 
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42. Hvaða afleiðingar hafði útfærsla fiskveiðilögsögunnar fyrir breska fiskibæi? 

a. Þeir lögðust í eyði 

b. Þar varð mikið atvinnuleysi og þeir voru mörg ár að rétta úr kútnum 

c. Þeir styrktust vegna stuðnings stjórnvalda 

d. Þar sem fiskiskip frá þeim fóru að veiða á nýjum miðum hafði útfærslan engar 

afleiðingar 

i. B. Þar varð mikið atvinnuleysi og þeir voru mörg ár að rétta úr 

kútnum. 

43. Hvaða ár komust á atvinnuleysisbætur? 

a. 1950 

b. 1955 

c. 1969 

d. 1965 

i. B. 1955 

44. Hver þessara fullyrðinga er röng? 

a. Atvinnurekendur og opinberir aðilar greiddu í atvinnuleysistryggingarsjóð 

b. Launamenn fengu greitt úr lífeyrissjóðunum þegar þeir fóru á eftirlaun 

c. Launamenn og ríki greiddu í lífeyrissjóðina 

d. Vegna þess að atvinnurekendur gátu fengið lán til framkvæmda úr 

lífeyrissjóðnum var það líka þeirra hagur að hafa þá sem öflugusta 

i. C. Launamenn og ríki greiddu í lífeyrissjóðina 

45. Hver þessara fullyrðinga er röng? 

a. Atvinnuleysi var mjög mikið á sjötta áratugnum 

b. Innflutningshöftin ýttu undir smygl og takmarkanir á verslum með gjaldeyri 

ýttu undir svartamarkaðsbrask 

c. Kaupgjald var lágt á sjötta áratuginum 

d. Oft var það svoleiðis að fylgismenn þeirra flokka sem sátu að völdum hverju 

sinni fengu að njóta þess hvernig kerfið var. 

i. C. Kaupgjald var lágt á sjötta áratugnum 

46. Hver varð forsætisráðherra viðreisnarstjórnarinnar árið 1964? 

a. Bjarni Benediktsson 

b. Emil Jónsson 

c. Guðmundur Í. Guðmundsson 

d. Gylfi Þ. Gíslason 

i. A. Bjarni Benediktsson 

47. Hvernig verksmiðja var reist við Mývatn? 

a. Álbræðsla 

b. Kísilgúrverksmiðja 

c. Niðursuðuverksmiðja 

d. Stálbræðsla 

i. B. Kísilgúrverksmiðja 
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48. Hvaða ár gerðust Íslendingar aðilar að EFTA? 

a. 1970 

b. 1972 

c. 1974 

d. 1976 

i. A. 1970 

49. Hvers vegna kom hvað eftir annað til átaka milli mótmælanda og lögrelgu við 

bandaríska sendiráðið í Reykjavík um 1970? 

a. Vegna Víetnamsstríðsins 

b. Vegna afstöðu bandarískra stjórnvalda gagnvart ráðamönnum á Kúbu 

c. Vegna kjarnorkuvopneignar Bandaríkjanna 

d. Vegna stuðnings bandarískra stjórnvala við Ísraelsríki 

i. A. Vegna Víetnamsstríðsins 

50. Hvaða ár urðu hörð átök á Lækjartorgi á Þorláksmessu vegna þess að lögreglan 

bannaði mótmælagöngu að bandaríska sendiráðinu? 

a. 1964 

b. 1966 

c. 1968 

d. 1970 

i. C. 1968 

51. Hvað einkenndi störf allra ríkisstjórna frá 1971 fram á síðara hluta 9. Áratugar 

seinustu aldar? 

a. Baráttan við að koma bandaríska hernum í burtu 

b. Baráttan við dýrtíðina 

c. Baráttan við bresk stjórnvöld um fiskveiðiheimildir við Ísland 

d. Baráttan við náttúruöflin 

i. B. Baráttan við dýrtíðina 

52. Hvernig brugðust íslensk stjórnvöld við olíukreppunni? 

a. Með því að auka innflutning á kolum 

b. Með því að hefja olíuleit á landgrunninum 

c. Með því að skammt olíu til landsmanna 

d. Með því að fella gengið 

i. D. Með því að fella gengið 

53. Hvaða ár voru hinir svokölluðu þjóðarsáttarsamningar gerðir? 

a. 1980 

b. 1985 

c. 1990 

d. 1995 

i. C. 1990 
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54. Hver varð formaður Sjálfstæðisflokksins árið 1991 

a. Davíð Oddsson 

b. Friðrik Sophusson 

c. Geir Hallgrímsson 

d. Geir H. Haarde 

i. A. Davíð Oddsson 

55. Í hvaða landi var Ronald Reagan forseti? 

a. Bandaríkjunum  

b. Finnlandi 

c. Frakklandi 

d. Þýskalandi 

i. A. Bandaríkjunum 

56. Hvað heitir sá flokkur sem varð til þegar Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag og Samtök 

um kvennalista sameinuðust í einn flokk undir lok seinustu aldar? 

a. Alþýðufylking 

b. Flokkafylking 

c. Samfylking 

d. Þjóðarfylking 

i. C. Samfylking 

57. Til hvaða lands hefur fyrirmynd að hinni svokölluðu nútímalegu jafnaðarstefnu helst 

verið sótt? 

a. Austurríkis 

b. Bretlands 

c. Danmerkur 

d. Svíðþjóðar 

i. B. Bretlands 

58. Hvað voru Íslendingar margir þegar 20.öldin gekk í garð? 

a. 40 þúsund 

b. 60 þúsund 

c. 80 þúsund 

d. 100 þúsund 

i. C. 80 þúsund 

59. Hvaða breytingar fóru að eiga sér stað í sveitum fljótlega upp úr aldamótum? 

a. Bændur fóru að leggja megin áherslu á nautgriparækt 

b. Fólki fór að fækka mjög mikið 

c. Fólki fór að fjölga mjög mikið 

d. Ný og öflug tæki til landbúnaðarstarfa fóru að berast til landsins 

i. C. Fólki fór að fjölga mjög mikið 

60. Hvenær var settur kvóti á landbúnaðarframleiðslu bænda? 

a. Um 1980 

b. Um 1985 

c. Um 1990 

d. Um 1995 

i. A. Um 1980 
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61. Hvenær hófst vélvæðing í íslenskum sjávarútvegi? 

a. 1990 

b. 1902 

c. 1904 

d. 1906 

i. B. 1902 

62. Hvaða atburður markar upphaf vélvæðingar íslensks sjávarútvegs? 

a. Koma fyrsta vélknúna íslenska togarans 

b. Koma vélknúinna breskra togara á Íslandsmið 

c. Uppsetning fyrsta íslenska löndunarkranans 

d. Þegar sett var vél í sexæringinn Stanley 

i. D. Þegar sett var vél í sexæringinn Stanley 

63. Hvaðan var fyrsti togarinn sem kom til Íslands keyptur? 

a. Bretlandi 

b. Danmörku 

c. Noregi 

d. Þýskalandi 

i. A. Bretlandi 

64. Hvers vegna barst Íslendingum beiðni frá Frökkum árið 1917 um að þeir seldu þeim 

togara? 

a. Vegna þess að Íslendingar áttu bestu togara í Evrópu 

b. Vegna þess að Frakkar þurftu að endurnýja fiskiskipaflotann sinn eftir 

heimstyrjöldina fyrri 

c. Vegna þess að Frakkar töldu nauðsynlegt að hefja togaravæðingu eins og 

Íslendingar höfðu gert 

d. Vegna þess að Frakkar höfðu misst mikið af togurunum sínum í slæmu veðri 

sem gekk yfir Atlantshafsströnd landins í byrjun 1917 

i. B. Vegna þess að Frakk þurftu að endurnýja fiskiskipaflotann sinn 

eftir heimstyrjöldina fyrri 

65. Á hvaða árum geisaði borgarastyrjöld á Spáni? 

a. 1933-1936 

b. 1936-1939 

c. 1938-1940 

d. 1940-1943 

i. B 1936-1939 

66. Hvenær fór togaraútgerðin að rétta úr kútnum eftir erfið kreppuár? 

a. Eftir heimstyrjöldina seinni 

b. Við upphaf heimstyrjaldarinnar seinni 

c. Við lok heimstyrjaldarinnar seinni 

d. Þegar líða fór á heimstyrjöldina seinni 

i. D. Þegar líða fór á heimstyrjöldina seinni 
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67. Flestir nýsköpunartogaranna voru gufutogarar og...? 

a. Kynntir með kolum 

b. Knúnir áfram með seglum 

c. Kynntir með díselolíu 

d. Kynntir með bensíni 

i. C. Kynntir með díselolíu 

68. Hvers vegna var kvótakerfinu komið á? 

a. Til þess að tryggja hag stóru útgerðanna 

b. Til þess að hamla gegn ofveiði og ördeyðu á fiskimiðunum 

c. Til þess að tryggja hag litlu útgerðanna 

d. Til þess að auka veiðina eins mikið og hægt væri 

i. B. Til þess að hamla gegn ofveiði og ördeyðu á fiskimiðunum 

69. Hvaða staður var í fyrstu miðstöð síldveiða Norðmanna? 

a. Djúpivogur 

b. Ísafjörður 

c. Siglufjörður 

d. Vestmananeyjar 

i. C. Siglufjörður 

70. Hvaða ár var Síldarútvegsnefnd lögð niður? 

a. 1970 

b. 1980 

c. 1990 

d. 2000 

i. C. 1990 

71. Hvernig fer vinnsla á loðnu einkum fram? 

a. Hún er brædd 

b. Hún er fryst 

c. Hún er kæst 

d. Hún er þurrkuð 

i. A. Hún er brædd 

72. Hver var fyrsti félagsskapurinn sem stofnaður var á Íslandi og var opinn öllum 

almenningi? 

a. Fótboltafélag Reykjavíkur 

b. Ungmennafélag Íslands 

c. Stórstúka Íslands 

d. Taflfélag Reykjavíkur 

i. C. Stórstúka Íslands 

73. Hvaða ár var Stórstúka Íslands eða Góðtemplarareglan stofnuð? 

a. 1886 

b. 1894 

c. 1902 

d. 1909 

i. A. 1886 
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74. Hvert var aðalmarkmið Stórstúku Íslands? 

a. Að auka íþróttaáhuga meðal landsmanna 

b. Að berjast gegn áfengisneyslu 

c. Að auka veg íslenskukennslunnar innan skólakerfisins 

d. Að berjast gegn eiturlyfjaneyslu ungmenna 

i. B. Að berjast gegn áfengisneyslu 

75. Fyrir hverju barðist Góðtemplararelgan líka? 

a. Bættu matarræði 

b. Friði og réttlæti meðal manna 

c. Kosningarétti kvenna 

d. Verndun villtra dýrategunda 

i. B. Friði og réttlæti meðal manna 

76. Hvað var félagsheimili Góðtemplarareglunnar í Reykjavík, Góðtemplarahúsið , einnig 

kallað? 

a. Brúttó 

b. Féló 

c. Gúttó 

d. Skemmtó 

i. C. Gúttó 

77. Hvaða ár var hætt að selja áfengi í staupum í verslunum? 

a. 1865 

b. 1871 

c. 1883 

d. 1890 

i. D. 1890 

78. Hvaða ár tók áfengisbannið gildi á Íslandi? 

a. 1906 

b. 1909 

c. 1913 

d. 1915 

i. D. 1915 

79. Hversu lengi stóðu áfengisbannið að fullu? 

a. Til ársins 1922 

b. Til ársins 1925 

c. Til ársins 1929 

d. Til ársins 1932 

i. A. Til ársins 1922 
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80. Hvaða ár voru vökulögin sett? 

a. 1918 

b. 1921 

c. 1924 

d. 1927 

i. B. 1921 

81. Frá hvaða landi barst ungmennafélagshugsjónin til Íslands? 

a. Danmörku 

b. Noregi 

c. Svíþjóð 

d. Þýskalandi 

i. B. Noregi  

82. Hvaða breytingar urðu á starfsemi ungmennafélaganna þegar fram liðu stundir? 

a. Baráttan gegn áfengisneyslu varð æ viðameiri þáttur í starfsemi þeirra 

b. Íþróttaiðkun varð æ viðameiri þáttur í starfsemi þeirra 

c. Skógrækt varð æ viðameiri þáttur í starfsemi þeirra 

d. Skemmtanahald var æ viðameiri þáttur í starfsemi þeirra 

i. B. Íþróttaiðkun varð æ viðameiri þáttur í starfsemi þeirra 

83. Hver þessara nýju strauma barst hingað til landsins nokkru fyrir aldamótin 1900? 

a. Hugmyndin um jafnrétti barna og kvenna 

b. Hugmyndin um almenna skólagöngu barna 

c. Hugmyndin um jafnrétti karla og kvenna 

d. Hugmyndin um náttúruvernd 

i. C.Hugmyndin um jafnrétti karla og kvenna 

84. Hvaða ár var Hið íslenska kvenfélag stofnað? 

a. 1894 

b. 1899 

c. 1902 

d. 1906 

i. A. 1894 

85. Hver var helsti forsprakki Kvenréttindafélags Íslands? 

a. Anna Baldvinsdóttir 

b. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

c. Guðrún Jónsdóttir 

d. Sigríður Sigurðardóttir 

i. B. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

86. Hvaða ár var Ingibjörg H. Bjarnason fyrst kvenna kosin á Alþingi? 

a. 1922 

b. 1925 

c. 1928 

d. 1931 

i. A. 1922 

 



121 
 

87. Hvar fór næstum öll grunnmentun barna og unglinga fram fyrir setningu nýju 

fræðslulaganna? 

a. Inn á heimilum 

b. Í fjósum 

c. Í kirkjum 

d. Í skólum 

i. A. Inn á heimilum 

88. Hvaða ár var Háskóli Íslands stofnaður? 

a. 1911 

b. 1913 

c. 1916 

d. 1919 

i. A. 1911 

89. Hvað breyttist með fræðslulögunum? 

a. Gagnfræðiskólarnir (gaggó) voru efldir 

b. Nú gátu nemendur farið beint í Háskóla Íslands eftir grunnskólanám 

c. Varð það skylda að vera kennaramenntaður til þess að fá starf í grunnskólum 

d. Voru settir á fót fjölbrautaskólar, en frá þeim var bæði hægt að ljúka 

sveinsprófi í iðngreinum og stúdentsprófi 

i. C. Nú varð það skylda að vera kennaramenntaður til þess að fá 

starf í grunnskólum. 

90. Hvaða skóli var stofnaður árið 1905? 

a. Iðnskólinn í Reykjavík 

b. Stýrimannaskólinn 

c. Verslunarskólinn 

d. Vélstjóraskólinn 

i. C. Verslunarskólinn 

 

Teikni-leikni spurningar 

1. Lest 

2. Virkjun 

3. Þorskastríðið 

4. Táragas 

5. Ráðherra 

6. Fáni 

7. Skjaldamerki 

8. Skáld 

9. Rithöfundur 

10. Kvóti 

11. Barátta 

12. Stríð 

13. Adolf Hitler 
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14. Halldór Laxness 

15. Fiskur 

16. Loðna 

17. Síld 

18. Skóli 

19. Bátur 

20. Skúta 

21. Íslandsbanki 

22. Bessastaðir 

23. Forseti 

24. Samfylkingin 

25. Þingvellir 

26. Stóra Núllið 

27. Háskóli Íslands 

28. Prestaskóli 

29. Farskóli 

30. Verkfall 

31. Gengi 

32. Víetnamstríðið 

33. Sexæringur 

34. Togari 

35. Ofveiði 

36. Áfengisneysla 

37. Áfengisbann 

38. Rauðsokkur 

39. Stúlka 

40. Drengur 

41. Mótmæla 

42. Noregur 

43. Vélbátur 

44. Refur 

45. Minkur 

46. Dýr 

47. Ylrækt 

48. Landbúnaður 

49. Loðdýr 

50. Villtur 

51. Davíð Oddsson 

52. Borgarstjóri 

53. Herstöð 

54. Braggahverfi 

55. Eldgos 

56. Vestmannaeyjar 

57. Heimaey 
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58. Ástandið 

59. Áfengi 

60. Bann 

61. Kennaraskóli 

62. Heimanám 

63. Að læra 

64. Nemandi 

65. Kennari 

66. Bekkur 

67. Skólabækur 

68. Verðbólga 

69. Spánn 

70. Sjómíla 

71. Deila 

72. Fullvalda 

73. Síldveiði 

74. Siglufjörður 

75. Akureyri 

76. Egilsstaðir 

77. Reykjavík 

78. Höfuðborgarsvæðið 

79. Bretland 

80. Varðskip 

81. Lög 

82. Regla 

83. Lögregla 

84. Barátta 

85. Sjúkrahús 

86. Slökkvilið 

87. Skólastjóri 

88. Skólastýra 

89. Ólympíuleikar 

90. Íþróttamaður 

Hópeflisspurningar 

1. Hvað heitir manneskjan þér á hægri hönd fullu nafni? 

2. Hvað á manneskjan þér á vinstri hönd mörg systkini? 

3. Æfir manneskjan þér á vinstri hönd einhverjar íþróttir? 

4. Hvað er uppáhalds íþróttalið manneskjunar þér á hægri hönd? 

5. Á manneskjan þér á hægri hönd einhver gæludýr? 

6. Spilar manneskjan þér á vinstri hönd á eitthvert hljóðfæri? 
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7. Hver er uppáhalds bíómynd manneskjunnar þér á hægri hönd? 

8. Hvert er uppáhalds fagið í skólanum hjá manneskjunni þér á hægri hönd? 

9. Hvenær á manneskjan þér á vinstri hönd afmæli? 

10. Hvor er eldri manneskjan þér á hægri hönd eða vinstri hönd? 

11. Hefur manneskjan þér á vinstri hönd búið í útlöndum? 

12. Hvernig eru sokkar manneskjunnar þér á hægri hönd á litinn? 

13. Lokaðu augunum um leið og þú hefur lesið spurninguna: Hvað eru margir í hópnum 

þínum með göt í eyrunum? 

14. Lokaðu augunum um leið og þú hefur lesið spurninguna: Hvað eru margir í hópnum 

þínum í gallabuxum? 

15. Hvernig er skólataska þeirra sem sitja við hliðina á þér (hægra og vinstra megin) á 

litinn?  

16. Hvert er heimilisfang manneskjunnar þér á hægri hönd? 

17. Nefndu eitt áhugamál manneskjunnar þér á vinstri hönd. 

18. Nefndu eitt kvenmannsnafn sem manneskjunni þér á hægri hönd finnst flott/fallegt. 

19. Nefndu eitt karlmannsnafn sem manneskjunni þér á hægri hönd finnst flott/fallegt. 

20. Hvað heitir gæludýr manneskjunnar þér á vinstri hönd? 

21. Kann manneskjan þér á vinstri hönd að elda / prjóna / keyra traktor / fara í 

heljarstökk? 

22. Ef manneskjan þér á hægri hönd þyrfti að velja milli þess að búa í helli eða í snjóhúsi, 

hvort myndi hún velja? 

23. Ef manneskjan þér á vinstri hönd fengi að velja sér gæludýr úr frumskógi Madagaskar, 

hvort myndi hún velja fíl, gíraffa eða tígur? 

24. Er manneskjan þér á hægri hönd hrædd við kóngulær? 

25. Hefur manneskjan þér á hægri hönd komið til London? 

26. Hvort myndi manneskjan þér á hægri hönd frekar hlusta á Beyoncé eða Bítlana? 

27. Hvað heitir mamma manneskjunnar þér á vinstri hönd? 

28. Hvort myndi manneskjan þér á hægri hönd borða snúð eða kleinuhring í hádeginu? 

29. Hvað borðar manneskjan þér á vinstri hönd alltaf á jólunum? 

30. Hummaðu uppáhaldslagið þitt. Ef hópurinn getur rétt máttu fara 2 reiti áfram. 

31. Hummaðu Eurovision lagið Nína. Ef hópurinn getur rétt máttu fara 2 reiti áfram. 

32. Hvaða skónúmer notar manneskjan þér á hægri hönd? 

33. Hefur manneskjan þér á vinstri hönd einhvern tíma verið í öðrum grunnskóla? 

34. Hefur manneskjan þér á hægri hönd unnið í unglingavinnunni? 
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35. Á manneskjan þér á vinstri hönd ættingja sem búa erlendis? 

36. Lokaðu augunum strax eftir spurninguna. Er einhver í sokkum með mynstri? 

37. Lokaðu augunum strax eftir spurninguna. Er manneskjan sem situr hægra megin við 

þig með eyrnalokk eða lokka? 

38. Hefur manneskjan þér á hægri hönd farið til útlanda á árinu? 

39. Hver af ykkur hefur farið oftast til útlanda? 

40. Hvað borðar manneskjan þér á vinstri hönd alltaf í morgunmat? Ef hópurinn getur rétt 

þá máttu fara 3 reiti áfram. 

41. Lokaðu augunum. Er einhver með strípur í hárinu? 

42. Á einhver foreldra sem notar gleraugu? 

43. Fór manneskjan þér á hægri hönd í félagsmiðstöðina í seinustu viku? 

44. Í hvaða framhaldsskóla ætlar manneskjan þér á vinstri hönd að fara í eftir grunnskóla? 

45. Við hvað vann eða vinnur afi manneskjunnar þér á vinstri hönd 

46. Hver er elstur við spilaborðið? 

47. Ef manneskjan þér á hægri hönd mætti velja að fara til Danmerkur, Noregs eða 

Svíþjóðar. Hvað myndi hún velja? 

48. Ef manneskjan sem er þér á vinstri hönd mætti velja að vera bakari, smiður eða 

sjómaður. Hvað myndi hún velja? 

49. Ef manneskjan sem er þér á hægri hönd mætti velja á milli þess að vinna 1 milljón 

króna eða fá eilíft líf hvað myndi hún velja? 

50. Hver er yngstur við spilaborðið? 

 


