
/ Hva kan du om geografifaget?

Quiz 

1 Hva dreier geografi seg om?   
 Matematiske formler og figurer. 
 Hvordan natur, menneske og samfunn påvirker hverandre. 
 Krig, fred, politikk og sånn. 

2 Hvilken form har jordkloden?  
 Flat
 Rund 
 Ingen som vet  

3 Hvilket emne skal du ikke lære noe om i geografi? 
 Befolkningsutvikling 
 Vitaminer
 Klima 

4 Hvilket begrep har ikke med kart å gjøre? 
 Topografi 
 Koeffisient  
 Høydekurve  

5 Hvor mange mennesker er det på jorda? 
 2,1 milliarder
 7,7 milliarder
 28,7 milliarder 

6 Hva kaller man en person som har studert geografi? 
 Landmåler
 Geograf
  Kartekspert

 

Finn begrepene!

Her har disse begrepene gjemt seg: 

geograf, landskap, feltarbeid, kart, jordskjelv,  
befolkning, geografi.

Klarer du å finne dem?  

Plasser byene!

Her er en liste over byer i Norge. Plasser dem korrekt på kartet: 
Hamar, Kristiansand, Oslo, Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Stavanger, 
Bergen, Hammerfest,  Fredrikstad,  Tønsberg,  Lillehammer
 

Hva kan du om geografi?
Skriv ned fem ting du forbinder med geografifaget:

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

FASIT:
Hvordan natur, menneske og samfunn påvirker hverandre. 

Rund, Vitaminer, Koeffisient, 7,7 milliarder,  Geograf



/ Hva kan du om geografifaget?

1. Løs kryssordet!
Finn svarene på spørsmålene og fyll inn i kryssordet. 

Bortover

1. Et annet ord for innvandring

4. Geografens viktigste metode for å finne ut nye ting

6. Når folketallet i et område er så stort at det blir for få ressurser til dem

7. En av Norges mest vanlige bergarter

8. Punktet på jordoverflaten som ligger rett over sentrum av et jordskjelv 

Nedover

2. Når man bestemmer hvordan man skal bruke et område

3. En person som arbeider med å studere og forske på jord og stein

5. Noe som kan tas ut av for eksempel naturen og utnyttes for å selge  

eller produsere noe annet

2. Hemmelig løsningsord!
Spar på første bokstav i alle ordene i kryssordet. 
Stokk om på dem og kom frem til et løsningsord.

LØSNINGSORD: _ _ _ _ _ _ _ _

Kryssord


