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Vilken årstid blommar kryddört? Vilken årstid blommar kittelgräs?
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Vilken årstid blommar 
klätterplantan?

Vilken årstid fröar kryddörten?

Vilken årstid bär klätterplantan 
vit frukt?

Vilken färg har klätterplantans 
blomma? Hur många kronblad har 
blomman?

I vilken av Mundus regioner finns 
mest kittelgräs?

Vilken av Mundus regioner är 
minst lämpad för växtliv?
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Vilken av Mundus växter trivs 
bäst på hög höjd?

Hur har ringflugan fått sitt namn?
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Vad äter skalbestar? Vilka organismer på Mundus är 
växtätare?

Vilka organismer på Mundus är 
allätare?

Under vilken årstid finns det 
minst ringflugor?

Under vilken årstid förökar sig 
skalbesten?

Vilken årstid uppvisar skalbesten 
ett aggressivt beteende?
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Hos skalbesten, är det hannen 
eller honan som tar hand om 
avkomman?

Vid vilken temperatur kokar 
vatten på Mundus?
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Vid vilken temperatur fryser 
vatten på Mundus?

På jorden faller föremål med 
olika massa alltid med samma 
hastighet. Likadant är det på 
Mundus. Hur lång tar det för ett 
föremål på Mundus att falla 100 
meter?

Hur långt är ett dygn på Mundus? För hur många år sen ägde ett 
stort vulkanutbrott rum på 
Mundus?

Mundus tre årstider är exakt 
lika långa. Klang tomi är kall 
och torr med svaga vindar. Hur 
ser temperatur-, nederbörds- och 
vindförhållandena ut under klang 
raf raf?

Mundus tre årstider är exakt 
lika långa. Klang tomi är kall 
och torr med svaga vindar. Hur 
ser temperatur-, nederbörds- och 
vindförhållandena ut under klang 
blof? 
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En årstid är särskilt blåsig på 
Mundus. Från vilket håll blåser 
vinden vanligtvis under den 
årstiden?

Avståndet mellan Laka-wom och 
Nuki-wom är 315 kilometer. Hur 
många kilometer går det på en 
mundiansk dos?
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Dina forskarkollegor har uppmätt 
temperatur, nederbörd och 
vindförhållanden på Mundus under 
500 dagar? Vilka av dessa tre 
observationer visas i diagram 1?

Dina forskarkollegor har uppmätt 
temperatur, nederbörd och 
vindförhållanden på Mundus under 
500 dagar? Vilka av dessa tre 
observationer visas i diagram 2?

Dina forskarkollegor har uppmätt 
temperatur, nederbörd och 
vindförhållanden på Mundus under 
500 dagar? Vilka av dessa tre 
observationer visas i diagram 3?

Mundianerna använder prickar, 
streck och trianglar för att 
symbolisera tal. Vilket värde har 
en prick?

Mundianerna använder prickar, 
streck och trianglar för att 
symbolisera tal. Vilket värde har 
ett streck?

Mundianerna använder prickar, 
streck och trianglar för att 
symbolisera tal. Vilket värde har 
en triangel?
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Hur skriver mundianerna talet 7? Hur skriver mundianerna talet 10?
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Hur skriver mundianerna talet 20? Vad är det här för tal?

Vad är det här för tal? Vad säger mundianerna när de 
hälsar?

Vad heter ringflugan på 
mundianska?

Hur säger mundianerna ‘nej’?

35 36

37 38

39 40





41

Vilket är mundianernas ord för 
‘stad’?

Vad heter skalbesten på 
mundianska?
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Vad heter kittelgräs på 
mundianska?

Vad heter klätterplanta på 
mundianska?

Vad betyder det mundianska ordet 
waan?

Hur många timmar om dagen går 
eleverna i skolan på Mundus?

Så vitt vi vet, kan mundianernas 
historia delas in i tre eror. Vad 
heter de? Ange dem i ordning, med 
den äldsta först. 

Hur tecknar och målar mundianerna 
solen? 
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Hur gammalt är dokument x1? Vilken händelse blev inledningen 
på den nuvarande mundianska 
kalendern?
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Vad skriver och målar mundianerna 
på?
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