
                                                      

SAIK:s poängpromenad höstetapp 3, 2018-10-14 frågor och svar: 

 

1. När något kostar mycket säger man på svenska att det kostar skjortan. Vad säger man på 

franska? 

 1. Havets vatten X. Huvudets ögon 2. Solens strålar Svar: X  

 

2. I nordöstra Spanien serverar man ”pinchos” på barer och tavernor. Vad är ”pinchos” för 

någonting? 

 1.  En sort oliver X. Små friterade fiskar 2. En liten portion mat Svar: 2 

 

3.  I Amerika pratar man inte bara spanska, engelska och portugisiska. Det finns faktiskt 

många andra språk och dialekter som man har studerat och som används där. Men hur 

många är de? 

 1.  ca 2000 X. ca 500  2. ca 200  Svar: 1     

                                   

4. Hur många konsonanter finns det i ordet: LJUSGRÖNT? 

 1.  6  X. 7  2. 8  Svar: X 

 

5. Ett av företagen som producerar snacks i Sverige heter Estrella som på spanska betyder: 

 1.  stjärna X. mästare  2. proffs  Svar: 1 

                 

6. I vissa delar av Sverige använder man utropet: ”Hallego”. Vad menar man med det? 

 
 1.  Åh, så gulligt! X. Åh, så grymt! 2. Åh, så gott! Svar: 1 

                

7. Uttrycket ”Få kalla fötter” förekommer i flera språk och har en dubbel betydelse. På vilket 

språk saknar det dock den dubbla betydelsen? 

 1.  På engelska  X. På franska 2. På tyska  Svar: X 

    

8. I grannlandet Polen pratar man ett språk som inte ingår i samma språkfamilj som svenska. 

Vilken språkfamilj tillhör det polska språket? 
 

 1.  Germanska språk  X. Baltiska språk 2. Slaviska språk Svar: 2 

   

9. Vad betyder det när någon säger ”Salve” på italienska? 

 1.  Hjälp! X. Vi ses imorgon! 2. Hej!  Svar: 2  

                . 

10.      Den första pizzan bakades till den nya staten Italiens ära. Vilka ingredienser skulle 
symbolisera den italienska flaggan, il Tricolore? 

1.Tomat, basilika, champinjoner X. Tomat, basilika, mozzarella 2. Tomat, skinka, mozzarella  

      Svar: X 


