
Året 2020
Detta år slog stockholmsbörsen rekord i “sämsta börsdagen i 
världshistorien”, detta bland annat på grund av pandemin. Börsen rasade 
11,1 procent vilket är mer än effekten av svarta måndagen, då börsen 
rasade 9,1 procent. Vilken dag år 2020 skedde börsraset?  
 
 
1: 20 februari X: 12 mars 2: 5 april  

Den 46-årige afroamerikanen George Floyd dödas i samband med ett 
våldsamt polisingripande i Minnesota, USA. Vilket gav upphov till 
omfattande protester mot rasism. Fallet blir uppmärksammat av en rörelse 
som jobbar mot bland annat polisvåld mot svarta människor. Vad heter 
rörelsen? 
1: Black lives matter X: No justice, No peace 2: The matter of black lives 

Den 13 juli var kometen Neowise synlig för blotta ögat i norra Europa. Vad 
är skillnad mellan en komet och en astroid?  
1. Astroider är små sandkorn även kallad stjärnfall och kometer är större 
sten eller is bumlingar. X. Astroider är samma sak som komet. Det är bara 
storleken som avgör. 2. Asteroider är fasta himlakroppar som finns i 
astroidbältet mellan Mars och Jupiter.  

Världshälsoorganisationen klassade utbrottet av covid-19 som en pandemi 
11 mars. Samma dag bekräftades också det första dödsfallet i Sverige 
orsakat av viruset. Vilket av nedanstående är INTE en tidigare pandemi 
som världen haft? 
1. Honkong influensan X. Spanska sjukan  2. Ebola 

Trots pandemin i år så har Idol gått av stapeln, liksom många andra 
program som inte valt att ställain. Programmet hölls utan publik. Vem var 
det som vann Idol i år?  
1. Nova Luther X. Nadja Holm 2. Paulina Pancenkov  
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År 2020 har Sverige slagit många värmerekord runt om i landet. Vilket gör 
att 2020 är det varmaste året hittills sedan mätningarna startade. Vilket år 
hade rekordet innan 2020 slog det? 

Adam Alsing avled till följd av covid-19 den 15 april. Han var en folkkär 
radio- och TV-programledare son bland annat har jobbat på bland annat 
TV3 och kanal 5. Vilket populärt radio morgonprogram jobbade han på när 
han avled?  
1. Mix megapol X. Rix fm 2. NRJ 

Joe Biden blev i slutet av 2020 vald till USA:s nästa president. Joe Biden har 
tidigare varit vice president. Vilken president var det som satt under 
perioden Joe Biden var vice president? 
1. Barack Obama. X. George W. Bush. 2. Bill Clinton. 

1. 2009. X. 2014. 2. 2019 
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