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Les tekstin og svara spurningunum niðanfyri 

KLÆÐI 

 

Eitt lið av bretskum granskarum er í 
ferð við at menna “intelligent” klæðir, 
ið kunnu gera, at børn, sum hava 
brek, verða før fyri at “tala”. Børnini, 
sum ganga í vesti, ið er gjørdur úr 
einum serligum elektro-vevnaði og 
samanbundin við einum talu-
syntheseisara, verða før fyri at siga 
frá, hvat tey vilja, bara við at trýsta á 
hetta nertingarviðkvæma plaggið. 

Plaggið er gjørt úr vanligum klæði við 
eini snildisligari skipan av kolevnis-
impregneraðum tægrum, ið framleiða 
el. Tá trýst verður á klæðið, verða 
signalini í el-skipanini í tægrunum 
broytt og ein telduflís finnur fram til, 
hvar trýst hevur verið á klæðið. Flísin 
kann so seta í gongd ein og hvørja 
elektroniska skipan, sum er íbundin, 
og sum ikki nýtist at vera størri enn 
tvær svávuldósir. 

”Tað snilda við skipanini er, hvussu 
tilfarið verður vovið, og hvussu signal 
verða send – og at tað kann verða 
vovið upp í vanlig pløgg, so tað ikki 
sæst, at tað er har,” greiðir ein av 
granskarunum frá. 

Tilfarið tolir at verða vaskað, ballað 
um lut ella verða rukkað uttan at nak-
að hendir við tí. Granskararnir vilja 
eisini vera við, at tað kann verða 
hópframleitt bíliga. 
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Spurningur 1: KLÆÐI S213Q01 

Kunnu útsagnirnar í greinini omanfyri verða nátturuvísindaliga eftirkannaðar á 
starvsstovu? Set ring um “Ja” ella “Nei” fyri hvørt. 

Klæði kann … Kann útsøgnin verða vísindaliga 
eftirkannað í starvsstovu? 

verða vaskað uttan at verða skatt. Ja  /  Nei 

verða ballað um lut uttan at verða skatt. Ja  /  Nei 

verða rukkað uttan at verða skatt. Ja  /  Nei 

verða hópframleitt bíliga. Ja  /  Nei 

1. :
 KLÆÐI S213Q02 

Hvørji starvsstovutól hevði tú havt brúk fyri til at eftirkanna, um klæðið er el-leiðandi? 

A Amperumetur. 
B Ljóskassi. 
C Mikrometur.  
D   Ljóðmátari. 
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