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Angela Merkel har länge setts som den kanske allra viktigaste politikern i hela Europa. 
Hon har också varit mycket respekterad. Nu har hon dock avgått. Hon har slutat som 
den högst uppsatte politiske ledaren i sitt hemland. Vilket land har Angela Merkel varit 
ledare för under de 16 senaste åren?

1.  Frankrike  X. Tyskland  2. Storbritannien

I hela december äter vi mycket lussebullar, lussekatter och andra bakverk med gul 
deg. Det gula kommer från en krydda som inte odlas i Sverige. Kryddan kommer från 
en blomma och är väldigt dyr. Flest blommor som kryddan samlas ihop ifrån odlas i 
Iran. Vilken är kryddan?

1.  Kardemumma  X. Gurkmeja  2. Saffran

Det har varit ovanligt kallt i början av december. Priserna på el har varit väldigt höga i 
Sverige och ännu högre i andra delar av Europa. I Sverige får vi den mesta delen av 
vår elektricitet från ett kraftslag där kraftstationerna framförallt finns i de norra delarna 
av landet. Vilket?

1.  Vattenkraft  X. Kärnkraft  2. Vindkraft

Hade det inte varit för coronaviruset så hade en stor fest hållits i Stockholm i fredags. 
Medaljer för ett fint pris hade delats ut innan festen. Nu fick vinnarna istället ta emot 
priset i sina olika hemländer. Mindre festligt, men lika ärofyllt. Vilket pris var det som 
delades ut i förra veckan?

1.  Polarpriset  X. Nobelpriset  2. Bragdguldet

Över 40 deltagare i en skönhetstävling i Saudiarabien har blivit diskvalificerade. De fick 
inte tävla eftersom de hade fått läppar och näsor skönhetsopererade, och fått medel 
som gett dem större muskler. Det var det vackraste djuret av en viss sort som skulle 
utses. Vilket sorts djur?

1.  Katter  X. Hundar  2. Kameler

Världsmästerskapen i innebandy har nu spelats för både damer och herrar. Innebandy 
är en ganska ung sport, men seriespel finns ändå i ungefär 40 länder. Sporten 
började växa på 1970-talet och spelades då mest på fritidsgårdar och i skolor. 
I vilket land kan man säga att innebandyn ”uppfanns”?

1.  Sverige  X. Japan  2. USA

Hela denna vecka sänds Musikhjälpen i både radio och TV. 
Programmet sänds dygnet runt. Man samlar in pengar till stöd för att 
barn inte ska behöva arbeta utan istället ska få gå i skolan, få leka och 
vila. I år sänds Musikhjälpen från Gamla Torget i en stad i 
Östergötland. Vilken?

1.  Norrköping  X. Helsingborg  2. Umeå
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