
B1

Hur många djurarter finns det på 
Mundus?

Finns det ryggradslösa djur (djur 
utan ryggrad) på Mundus?

B2

Är ringflugan ett nattdjur (aktivt 
på natten) eller ett djur som är 
aktivt på dagen? 

Vilket djur är mundianerna rädda 
för?

Vid sidan av skalbestar äter 
mundianerna också en växt som 
kallas waan. Vilken del av växten 
äter de?

Är skalbestens skal hårt som ben 
eller mjukt som kött?

Var på skalbesten sitter anus 
(stjärten)?

Hur många frön producerar en 
waan-blomma?

B3

B5

B7

B4

B6

B8





B9

Vilken årstid är det på 
skolbilden?

Hur många fingrar har en mundian?

B10

Vilken färg har deffe-plantans 
bär?

Vilken färg har waan-plantans 
frön?

Fanns det skalbestar under slip 
dok dok-eran?

Vilket slags märke har ringflugan 
på ryggen?

Klang betyder årstid. Hur många 
årstider har Mundus?

Klang betyder årstid. Vilken 
årstid är varmast?

B11

B13

B15

B12

B14

B16





B17

Har det mundianska året fler eller 
färre än 365 dagar? 
(365 dagar = ett år på jorden)

Kan det frysa till på Mundus?

B18

Vilken är den högst belägna 
mundianska staden?

Vilka två mundianska städer 
ligger längst ifrån varandra?

Finns det någon vulkan på Mundus? Snöar det någonsin på Mundus?

Hur långt är det mellan Mundus 
västligaste plats (vänster på 
kartan) och den östligaste? 
Ange svaret i mundianska dos.

Varför är vissa jordlager i 
kullarna mörkare än andra?

B19

B21

B23

B20

B22

B24





B25

Mundianska tal består av prickar, 
streck och trianglar. Vilket 
är störst, en prick eller en 
triangel? 

Vad avbildas här, endast ett 
tal eller fler än ett tal?

B26

Vad avbildas här, endast ett tal 
eller fler än ett tal?

Om ett tal består av några 
prickar, några streck och några 
trianglar, vilken av figurerna är 
då högst upp?

Skriver mundianer summan av 
en addition under termerna 
(räkneproblemet) eller bredvid?

En mundian kan gå cirka 35 dos på 
en dag. Hur många dagar tar det 
för dem att gå från Laka-wom till 
Nuki-wom?

Har mundianerna något 
skriftspråk?

Vad betyder det här mundianska 
ordet?

B27

B29

B31

B28

B30

B32





B33

Mundianerna använder ibland ordet 
pi. Använder de det när de är 
glada eller när de är upprörda?

En mundian pekar framåt och säger 
blof maya. Du ser kryddörtväxter, 
kullar och havet långt borta. Vad 
betyder blof maya?

B34

En mundian går förbi och säger do 
steppe kapuki. Vad betyder det 
han säger? 

En mundian tittar på dig och 
säger do affu lo. Vad menar han?

Slip betyder era. I vilken era 
lever dagens mundianer?

Slip betyder era. Vilken är den 
längsta eran i mundianernas 
historia?

Slip betyder era. Under vilken 
era byggdes den stora labyrinten?

Slip betyder era. Under vilken 
era var det väldigt mörkt på 
Mundus?

B35

B37

B39

B36

B38

B40





B41

Det finns en gammal konstruktion 
på Mundus som har stor betydelse 
för mundianerna. Vad är det för 
konstruktion?

Vilka verktyg och redskap 
använder mundianerna?

B42

Mundianerna tycker om att måla. 
Vilken figur tycker de mest om att 
måla?

Kan mundianer göra upp eld?

Vilka utgrävningar är äldst, de 
från lager 93-108 eller de från 
161-176?

Så vitt du vet, vilka ämnen lärs 
ut i mundianska skolor?

Har mundianerna elektricitet? Slip betyder era. Hur många eror 
delas den mundianska historien in 
i?
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