
Klima QUIZ 2  

Test dig selv – Hvilken klimatype er du?  

Hvad ved du egentlig om klimaet? Tag testen, og find ud af hvilken klimatype du er. Du kan også 

finde links til kilderne bag de rigtige svar, så du selv kan tjekke dem efter – og blive mere 

klimaklog end din klassekammerat!  

 

Hvilken skole går du på: _________________________________________ 
 

I hvilken kommune ligger skolen: _________________________________ 
 

Se, om du kan vinde noget slik eller måske en sodavand 
 

1. Er middelaldervarmen (dvs. et varmt klima) blevet påvist på alle kontinenter?   

 Ja              Nej    Ved ikke  
 

2. Er det rigtigt at Galilio Galilei tilbage i begyndelsen af 1600-tallet observerede solpletterne (der 

er kraftige magnetiske udladninger fra solen = solvinden) og så, at antallet af solpletter først steg i 

antal derefter faldt og til sidst forsvandt i mange år - hvorefter der blev SKIDE KOLDT? 

      Ja              Nej    Ved ikke  
 

3. Øges mængden af skyer på himlen, når man ikke kan se solpletter fra jorden?  

 Ja, fordi jordens atmosfære så rammes af mere ioniserende/kosmisk stråling  

 Nej   Ved ikke/Hverken eller 
 

4. Hvad sker der i højere grad når solvinden ikke skærmer jordens atmosfære fra 

kosmisk/ioniserende stråling fra universet? 

 Der dannes flere ioner i atmosfæren     Der dannes færre ioner      Ved ikke/Hverken eller 
 

5. Skyerne på himlen kan både virke kølende og varmende – men hvad er de lave skyers 

nettoeffekt?   

                                                  Varmende      Kølende   Ved ikke/Hverken eller 
 

6. Er et øjebliksbillede af vejret et bestemt sted det samme som klimaet?  

   Ja      Nej   Ved ikke  

 

7. Er vejret blevet mere ekstremt så oversvømmelser, tropiske cykloner, tornadoer, storme eller 

tørke optræder hyppigere end tidligere?    Ja             Nej  Helt bestemt  

 

 

Sådan får du din præmie 

Gå hen til rytterstatuen, og aflever dit svar. Der vil være en voksen, der hjælper med at afklare, 

hvor mange point du har fået, og hvilken klimatype du er.  

 

Pointene kan du, så længe lager haves, veksle til slik og måske en sodavand, hvis du er rigtig 

Klimaklog       

Eller find de rigtige svar her: https://fbf.one/klima-quiz-2-test-dig-selv/            

https://fbf.one/?p=9956&preview=true

