52
Växtfrön sprids med vinden eller
med djur. Hur sprids kryddörtens
frön?

53
Växtfrön sprids med vinden
eller med djur. Hur sprids
kittelgräsets frön?

54
Vilken/vilka av växterna på
Mundus behöver mycket solljus för
att blomma?

55
Du vill odla klätterplanta hemma
på jorden så du samlar in ett
antal frön från växten. Vad
kommer fröna att behöva för att
kunna gro?

56
Kullarna på Mundus har frön från
kryddört i sin jord. Från vilken
region på Mundus kommer de fröna
huvudsakligen?

58
Enligt observation är ringflugorna
fler halvvägs in i klang raf raf
än halvvägs in i klang blof.
Varför det?

57
Det här är spillning. Vilken
organism har lämnat den efter
sig?

59
Skalbestar är framför allt
aggressiva under en viss årstid.
Varför är de så aggressiva då?

60
Det finns kullar på Mundus. De
består av flera jordlager – se
tvärsnittet som en annan forskare
har ritat. Hur lång tid tar det
för ett jordlager att bildas? Ett
dygn? En årstid? Ett år?

62
Hur många mundianska dagar går
det på ett mundianskt år?

61
Varför kan mundianerna ta sig
snabbare från Blof-wom* till
Blof-wom** under klang tomi?

63
Mundus har tre årstider som är
exakt lika långa. Hur många dygn
varar en årstid på Mundus?

64
Planeten Mundus kretsar kring
stjärnan XC20 på samma sätt som
jorden har sin omloppsbana runt
solen. Det ger upphov till tre
årstider. Hur lång tid tar det
för Mundus att fullborda ett varv
runt XC20?

66
Flodnivån stiger ganska mycket
under en årstid, trots att
nederbörden är begränsad. Vattnet
stiger på grund av att snön i
bergen smälter. Under vilken
årstid sker detta?

65
Ju starkare dragningskraft
desto snabbare faller föremål.
På jorden tar det 4,5 sekunder
för ett föremål att falla 100
meter. Är gravitationen på Mundus
kraftigare, svagare eller lika
stor som på jorden?

67
Vilket år är det på Mundus enligt
den mundianska tideräkningen?

68
Precis som jorden roterar
planeten Mundus kring sin egen
axel. Det är det som ger upphov
till växlingen mellan dag och
natt. Roterar Mundus snabbare,
långsammare eller lika fort som
jorden?

69
Ju större en planet är desto
kraftigare är gravitationen på
den planeten. Är Mundus större
eller mindre än jorden?

70
Man kan göra beräkningar med
det mundianska talsystemet. Vad
representerar den här symbolen?

71
Man kan göra beräkningar med
det mundianska talsystemet. Vad
representerar den här symbolen?

72
Man kan göra beräkningar med
det mundianska talsystemet. Vad
representerar den här symbolen?

73
Man kan göra beräkningar med
det mundianska talsystemet. Vad
representerar den här symbolen?

74
Vårt talsystem har basen 10;
efter varje tiotal fortsätter man
räkna genom att börja om (11, 12,
13, o.s.v.). Vilken är basen i
det mundianska talsystemet?

75
Mundianerna har sex fingrar,
tre på varje hand. Du undrar
huruvida det har påverkat deras
språk eller kultur. Vad kan ha
påverkats av det faktum att de
har sex fingrar?

76
Mundianerna hör inte skillnad
på två språkljud som för oss
är uppenbart olika. Ibland när
de säger ett ord, använder de
det ena ljudet och ibland det
andra, utan att vara medvetna
om skillnaden. Vilka är det två
ljuden?

77
Vad betyder det mundianska ordet
pi?

78
Vad betyder det mundianska ordet
gretti?

80
De tre årstiderna på Mundus heter
klang tomi, klang raf raf och
klang blof. Årstiderna har fått
sina namn efter det mest typiska
vädret under årstiden ifråga. Vad
betyder raf?

82
Mundianerna har olika namn på sin
planets olika regioner (ara ara).
Vad betyder ara blof?

79
De tre årstiderna på Mundus heter
klang tomi, klang raf raf och
klang blof. Årstiderna har fått
sina namn efter det mest typiska
vädret under årstiden ifråga. Vad
betyder tomi?

81
De tre årstiderna på Mundus heter
klang tomi, klang raf raf och
klang blof. Årstiderna har fått
sina namn efter det mest typiska
vädret under årstiden ifråga. Vad
betyder blof?

83
Hur bildar mundianerna pluralform
av ett substantiv i singular?

84
Ordet temep betyder ‘hej’, men
har också en annan betydelse.
Vilken är dess andra betydelse?

85
Hur skulle du skriva det här
ordet med vårt alfabet?

86
Hur skulle du skriva det här
ordet med vårt alfabet?

87
Hur skulle du skriva det här
ordet med vårt alfabet?

88
Hur skulle du skriva det här
ordet med vårt alfabet?

89
I det mundianska språket,
placeras adjektiv före eller
efter substantivet?

90
Vad betyder det mundianska ordet
dok?

91
Representerar bokstäverna i
det mundianska alfabetet ett
ljud (som i svenska) eller ett
helt ord eller begrepp (som i
kinesiska, till exempel)?

92
Svenska skrivs från vänster till
höger, arabiska från höger till
vänster, och kinesiska uppifrån
och ner. I vilken riktning
skriver man på mundianska?

93
När vi pratar, signalerar vi att
vi ställer en fråga genom att
låta rösten gå upp i tonhöjd i
slutet av meningen? Hur indikerar
mundianerna att de ställer en
fråga?

94
Från vilken era kommer dokument
x1?

95
Mundianerna brukade föda upp
boskap. Varför gör de inte längre
det?

96
Från vilken era kommer dokument
x2?

97
Mundianerna har en gest som
utförs med händerna och som
betyder ‘fara’ eller ‘var
försiktig’. Vilken gest rör det
sig om?

98
Före den mörka eran, var
mundianerna längre, kortare eller
ungefär lika långa som idag.

99
Vilka djurarter, förutom
mundianerna, levde på Mundus
under den mörka eran?

100
Under vilken era var mundianerna
som kortast?

101
Bedriver mundianerna handel
nuförtiden?

102
Bedrev mundianerna handel under
slip dok dok?

103
Vilka är de vanligaste figurerna
som används för utsmyckning i
den mundianska konsten? En av
dina forskarkollegor tror att
det förmodligen finns två stycken
olika.

104
Mundianerna säger ibland slip
kalif maya när de menar slip dok
dok. Varför?

106
Varför har så få nedskrivna
källor från Mundus överlevt till
våra dagar?

105
Varifrån kommer symbolen som
indikerar ’fara’?

107
Vad gör mundianerna på sin
fritid? Tre exempel räcker för en
publicering.

108
Vad har klätterplantblommans form
gemensamt med det mundianska
talet 144?

