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I tisdags förmiddag kraschade ett svenskt stridsflygplan. Planet var ute och 
provflög när det flög in i en flock med fåglar. Piloten tog sig ur planet med 
en fallskärm och klarade sig utan allvarliga skador. Vad för slags flygplan 
var det som kraschade?
1.  SAS-plan  X. Jas-plan  2. Jet-plan

I sommar har det varit ovanligt torrt och varmt väder. Detta har lett till flera 
stora och svåra skogsbränder. Totalt har det brunnit på ett område lika stort 
som 35000 fotbollsplaner. Sommarens bränder är de värsta i Sverige på 
många år. Vilket av följande landskap drabbades värst av bränderna?
1.  Jämtland  X. Småland  2. Skåne

I veckan som gick började nästan alla elever i skolan igen efter 
sommarlovet. Men inte 15-åriga Greta Thunberg. Hon skolstrejkar. Det 
betyder att hon inte går till skolan. Fram till valet om 2 veckor kommer hon 
istället att sitta utanför riksdagshuset Det gör hon för att protestera mot 
något. Vad?
1.  Hon tycker skolmaten är för dålig
X.  Hon vill att politikerna ska bry sig mer om klimatet
2.  Hon vill ha kortare skoldagar

Förra helgen dog en mycket känd man. Han hette Kofi Annan. I flera år var 
Kofi Annan ledare för en organisation som nästan alla länder i världen 
tillhör. Vilken?
1.  EU  X. Röda korset  2. FN

Mellan åren 1961 och 1989 fanns det en mur som delade staden Berlin i 
två delar. Muren hette Berlinmuren. Nu har en gammal kvarglömd bit av 
muren upptäckts. Den finns i en skog i Berlin. I vilket land ligger Berlin?
1.  Frankrike  X. Ryssland  2. Tyskland

Varje år är det många klättrare från flera olika länder som försöker bestiga 
världens högsta berg. Alla klättrare gör tyvärr att berget har blivit väldigt 
skitigt. Nu har de som jobbat på berget städat bort en del av skräpet. De 
har bland annat burit ner 12 ton bajs som klättrarna har lämnat kvar. Vad 
heter världens högsta berg?
1.  Atlanten  X. Kebnekaise  2. Mount Everest

Under hösten brukar det växa en massa olika svampar i Sveriges 
skogar. Men i år verkar det bli dåligt med svamp. Vad beror det på?
1.  Det har varit för torrt väder
X.  Djuren har ätit upp svampen
2.  Ett svampvirus har dödat svamparna
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