
Nyårsquiz

Den 15 april brann katedralen i Notre-Dame.

Vilket århundrade invigdes katedralen?

1. 1500-talet

x. 1100-talet

2. 1300-talet

Marie Fredriksson avled den 9 december, 61 år gammal. Hon var en del 
av duon Roxette som totalt har sålt 75 miljoner skivor.  Vilken är deras mest 

spelade låt?

1. It must have been lave

x. Spending my time

2. Listen to your heart

Arets vinnare av Eurovision Song Contest var Duncan Laurences med låten 
Arcade från Nederländerna. I vilken stad hölls årets tävling?

1. Tel Aviv

x. Lissabon

2. Kiev

8 augusti lades tidningen  Metro ner efter att ha funnits i 24 år. När svens-
ka  tidningen Metro var som störst så fanns den i 19 länder och på 15 olika 
språk. När första nedskärningen under 2019 ägde rum i april, hur många 

procent av personalen sades då upp?

1. 20 procent

x. 40 procent

2. 60 procent

Festliga
Tips



Nyårsquiz

Den 14 augusti började klimataktivisten Greta Thunberg sin segling över 
Atlanten  för att delta i FN:s klimatmöte  i New York. Hur många dagar tog 

seglingen?

1. 14 dagar

x. 7 dagar

2. 21 dagar

Den första svenska kvinnliga astronauten, Jessica Meir, skjöts upp i rymden 
i år för att tillbringa ett halvår på rymdstationen ISS. Ungefär hur lång tid tar 

det för rymdstationen att ta sig ett varv runt jorden?

1. 12 timmar

x. 7 timmar

2. 90 minuter

25 september avled Arne Weise 89 år gammal. Arnes son, Andreas Wei-
se, är en känd sångare. Vilket tv-program har han vunnit?

1. Idol

x. Stjärnornas stjärna

2. Let’s dance

Game of Thrones sände sin sista säsong med både ris och ros recensioner. 
En av de starka karaktärerna, Tormund, spelas av en norsk skådespelare 

som även spelar Steinar i Beck filmerna. Vad heter han?

1. Atle Antonsen

x. Kristofer Hivju

2. Harald Eia



Nyårsquiz

Joker är en av årets största filmer. Karaktären Jokern är från ett av USA:s 

största serieförlag DC Comics. Vilka andra karaktärer är förlaget känt för?

1. Wonder Women och Batman

x. Stå/mannen och /ron Man

2. Flash och Captain America

2019 var grisens år enligt den kinesiska kalendern. Det finns tre grundregler 
som styr när det kinesiska nyåret infaller. Vilken av följande regler är en av 

de tre?

1. Infaller vid första halvmånen som är närmast den sista so/terminen

x. Infaller vid den första fullmånen efter sommarsolståndet

2. Infaller när den andra nymånen efter vintersolståndet



SVAR

1. 15 april brann katedralen i notre-dame. Vilket århundrade invigdes katedralen?
Svar: 1300-talet

2. Årets vinnare av eurovision song contest var Duncan Laurences med låten Arcade från Ne-
derländerna. I vilken stad hölls årets tävling?
Svar: Tel Aviv 

3. 8 augusti lades tidningen Metro ner efter att ha funnits i 24 år. När svenska tidningen Metro 
var som störst så fanns den i 19 länder och på 15 olika språk. När första nedskärningen under 
2019 ägde rum i april, hur många procent av personalen sades upp?
Svar: 40 procent

4. Den 14 augusti började klimataktivisten Greta Thunberg sin segling över Atlanten för att delta i 
FNs klimatmöte i New York. Hur många dagar tog seglingen?
Svar: 14 dagar

5. Den första svenska kvinnliga astronauten, Jessica Meir skjuts upp i rymden för ett halvårs vis-
telse på rymdstationen ISS. Ungefär hur lång tid tar det för rymdstationen att ta sig ett varv runt 
jorden?
Svar: 90 minuter

6. Marie Fredriksson avled den 9 december 61 år gammal. Hon var en del av duon Roxette 
som totalt har sålt 75 miljoner skivor. Men vilken är deras mest spelade låt?
Svar: It must have been love

7. 25 september avled Arne Weise 89 år gammal. Arnes son, Andreas Weise, är en känd sång-
are. Vilket tv program har han vunnit?
Svar: Stjärnornas stjärna

8. Game of thrones sände sin sista säsong med både ris och ros recensioner. En av de starka 
karaktärerna, Tormund, spelas av en norsk skådespelare som även spelar Steinar i Beck filmer-
na. Vad heter han?
Svar: Kristofer

9. Joker är en av årets största filmer. Karaktären jokern är från ett av USAs största serieförlag DC 
Comics. Vilka andra karaktärer är förlaget känt för?
Svar: Wonder women, batman

10. 2019 var grisens år enligt den kinesiska kalendern. Det finns tre grundregler som styr när 
det kinesiska nyåret infaller. Vilken av följande regler är en av de tre?
Svar: Det kinesiska nyåret infaller den andra nymånen efter vintersolståndet. 

Festliga
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