
Dyst-med-dyrene Quizz 

 

1. Hvor mange forskellige slags tusindben findes der i Danmark? 

 22 35 41  

 

2. Hvad vejer en almindelig havemyre?  

 1-2 g. 2-3 g. 3-4 g. 

 

3. Hvor mange gange sin egen vægt kan en myre løfte? 
 10-30 20-40 30-50 

 

4. Hvor hurtigt kan vandrefalken (verdens hurtigste) flyve i et dyk? 

 180 km/t 200 km/t 220 km/t 

 

5. Hvor mange ben har de tusindben der har flest ben? 

 1000 750 500 

 

6. Hvor mange gange kan en løvfrø hoppe i træk? 

 20 120 220 

 

7. Hvor langt kan et egern hoppe i ét spring? 

 4 m. 3 m. 2 m. 

 

8. Sæler er gode til at dykke, men hvor længe kan de holde vejret under vand? 

 20 min. 30 min. 40 min 

 

9. Hvor højt kan en mus hoppe lige op i luften? 

 30 cm. 60 cm.  1 m. 

 

10. Hvor langt kan en lama spytte? 

 4 m. 5 m. 6 m. 

 

11. På hvor lang afstand kan en tårnfalk spotte en mus? 
 30 m.  40 m.  50 m. 

 

12. Hvor mange gange sin egen vægt kan en snegl trække når den kravler vandret? 

 30 gange 40 gange 50 gange 

 

13. Hvor mange gange sin egen vægt kan en snegl trække når den kravler lodret? 

 3 gange 10 gange 14 gange 

 

14. Hvor hurtigt løber verdens hurtigste menneske? 

 20 km/t. 29 km/t. 37 km/t. 

 

15. Hvor mange millioner lugte-sanseceller har et menneske? 

 50.000 500.000 5.000.000 

 

16. Hvor mange lugte-sanseceller har en hund? 
 5 mio. 50 mio. 100 mio. 

 

17. Hvor hurtigt kan en løbebille løbe?  

 3 km/t. 5 km/t. 7 km/t. 

 

 

 



 Svar-ark Dyst-med-dyrene Quizz 

 

1. Hvor mange forskellige slags tusindben findes der i Danmark? 

 22 35 41  

 

2. Hvad vejer en almindelig havemyre?  

 1-2 g. 2-3 g. 3-4 g. 

 

3. Hvor mange gange sin egen vægt kan en myre løfte? 
 10-30 20-40 30-50 

 

4. Hvor hurtigt kan vandrefalken (verdens hurtigste) flyve i et dyk? 

 180 km/t 200 km/t 220 km/t 

 

5. Hvor mange ben har de tusindben der har flest ben? 

 1000 750 500 

 

6. Hvor mange gange kan en løvfrø hoppe i træk? 

 20 120 220 

 

7. Hvor langt kan et egern hoppe i ét spring? 

 4 m. 3 m. 2 m. 

 

8. Sæler er gode til at dykke, men hvor længe kan de holde vejret under vand? 

 20 min. 30 min. 40 min 

 

9. Hvor højt kan en mus hoppe lige op i luften? 

 30 cm. 60 cm.  1 m. 

 

10. Hvor langt kan en lama spytte? 

 4 m. 5 m. 6 m. 

 

11. På hvor lang afstand kan en tårnfalk spotte en mus? 
 30 m.  40 m.  50 m. 

 

12. Hvor mange gange sin egen vægt kan en snegl trække når den kravler vandret? 

 30 gange 40 gange 50 gange 

 

13. Hvor mange gange sin egen vægt kan en snegl trække når den kravler lodret? 

 3 gange 10 gange 14 gange 

 

14. Hvor hurtigt løber verdens hurtigste menneske? 

 20 km/t. 29 km/t. 37 km/t. 

 

15. Hvor mange millioner lugte-sanseceller har et menneske? 

 50.000 500.000 5.000.000 

 

16. Hvor mange lugte-sanseceller har en hund? 
 5 mio. 50 mio. 100 mio. 

 

17. Hvor hurtigt kan en løbebille løbe?  

 3 km/t. 5 km/t. 7 km/t. 

 

 



  


