
Demos Cratos - Future Leaders

Undervisningsministeriet - eksamener mm
Spejdernes Lejr 2022

Undervisningsministeriet har tre forskellige opgaver:

Baggrund: Undervisningsministeriet er udgangspunktet for alt læring og undervisning i et
samfundet. At alle skal kunne læse, skrive og regne er det helt store mål i ethvert samfund.

Aktiviteter:
1) Dansktime: Skriv et digt
2) Samfundsfags-eksamen
3) Naturfag-eksamen

På denne post skal patruljerne besvare en eksamen (quiz) bestående af spørgsmål med
svarmuligheder i forskellige fag. Der er 10 spørgsmål, og patruljen får mellem 0 og 5 DD afhængigt
af deres antal rigtige og indsats. De kan også tage sig tid til at skrive et dybt og gennemtænkt digt i
dansktimen.

Dansktime: Skriv et digt

Gør jer umage med at skrive et dybt og gennemtænkt digt i dansktimen. Læs det højt for
postmandskabet.
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(DK) Samfundsfagseksamen:

1) Hvor mange kvindelige statsministre har Danmark ha�?
a) 0
b) 2
c) 5

2) Hvilket parti kommer Danmarks nuværende statsminister fra?
a) Socialdemokratiet
b) Venstre
c) Konservative Folkeparti

3) Hvor mange pladser er der i Folketinget?
a) 89
b) 179 (175 valgt i Danmark, 2 i Grønland og 2 på Færøerne)
c) 219

4) Hvornår fik Danmark sin første grundlov?
a) 1796
b) 1849
c) 1902

5) Hvornår fik kvinder stemmeret?
a) 1915
b) 1929
c) 1968

6) Hvem er Danmarks nuværende statsminister?
a) Mette Frederiksen
b) Helle Thorning Schmidt
c) Nicolai Wammen

7) Hvad er EU?
a) En forsvarsalliance mellem Europa og Nordamerika
b) En international organisation der kæmper for landmænds rettigheder
c) Et økonomisk og politisk samarbejde mellem en række europæiske lande

8) Hvilket amerikansk parti er den amerikanske præsident Joe Biden medlem af?
a) Demokraterne
b) Republikanerne
c) De Konservative

9) I hvilket år begyndte Anden Verdenskrig med Tysklands invasion af Polen?
a) 1938
b) 1939
c) 1940

10) Hvad hedder det danske flyselskab som er delvist ejet af den danske stat?
a) Air Denmark
b) flyNordic
c) Scandinavian Airlines (SAS)
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(DK) Naturfagseksamen:

1) Hvad hedder Tunesiens hovedstad?
a) Sfax
b) Tunis
c) Tripoli

2) Hvilket af disse lande er IKKE et naboland til Tyskland?
a) Ungarn
b) Frankrig
c) Danmark

3) Hvad er 7 divideret med 7?
a) 7
b) 0
c) 1

4) Et fly flyver fra København kl. 06:15 og lander i Frankfurt en time senere. E�er en halv time i
Frankfurt flyver flyet videre til Sfax. Det er dobbelt så langt fra Frankfurt til Sfax, som der er
fra København til Frankfurt. Flyet flyver med samme hastighed. Hvornår lader flyet i Sfax?

a) Kl. 08:45
b) Kl. 09:15
c) Kl. 09:45

5) Thorkild køber et dusin gifflar. Hvor mange gifflar har han?
a) 10 gifflar
b) 12 gifflar
c) 20 gifflar

6) Hvad er længst:
a) Ækvator
b) Canadas kystlinje (en del længere! 243.000 km> 40.000 km)
c) De er præcis lige lange

7) Hvad er vands frysepunkt?
a) 0 grader celsius
b) -10 grader celsius
c) -18,2 grader celsius

8) Hvilken effekt gør det sværere for varme at forlade jorden, således det bliver varmere?
a) Spøgelseseffekten
b) McMillian-effekten
c) Drivhuseffekten

9) Hvad er målet for klimaa�alen Paris-a�alen? At begrænse den globale temperatur til …
a) Under 10 grader celsius
b) Under 3.5 grader celsius
c) Under 2 grader celsius

10) Hvad er et mere almindeligt navn for Natriumklorid?
a) Sæbe
b) Vand
c) Salt
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