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Med hjälp av radarvågor från en rymdfarkost har forskare 
upptäckt något spännande på planeten Mars. 1,5 kilometer 
under planetens polar-is har de hittat något som är 20 km 
långt. Vad har man hittat under polar-isen på Mars?

1. Sjö med flytande vatten
X. Skog med tall och gran
2. Öken med ödlor och ormar

Två amerikanska turister säger att de sett ett mytomspunnet 
sjöodjur i en sjö i Skottland. Nu ska en vetenskapsman från Nya 
Zeeland ta DNA-prover från sjön för att få reda på sanningen om 
odjuret. Vad heter denna berömda sjö?

1. Döda havet
X. Titicacasjön
2. Loch Ness

Den 9 september är det val i Sverige. Då kan väljarna vara med 
och bestämma vilka personer som ska sitta i riksdagen de 
kommande fyra åren. I riksdagen finns 349 ledamöter från olika 
partier. Hur många partier finns det i riksdagen idag?

1. Fyra
X. Åtta
2. Tolv

Enligt färska siffror från Lantbrukarnas Riksförbund köper vi i 
Sverige mycket mat från andra länder. Det gäller inte bara saker 
som kaffe, te och olivolja utan också mejerivaror, kött och ägg. 
Hur stor del av maten vi äter köps från andra länder?

1. En fjärdedel
X. Hälften
2. Tre fjärdedelar

Sommarens torka har gjort att sädesskörden i Sverige blir lägre 
än normalt. De vanligaste sädesslagen i Sverige är havre, vete, 
korn och råg. Ett av dem är lätt att känna igen. Det har inte ett 
samlat ax, utan blommar i en vippa med småax. Vilket?

1. Vete
X. Råg
2. Havre

Årets björnjakt har börjat. I Sverige finns det ungefär 2 800 
björnar. Björnar är allätare. Några favoriträtter är blåbär, myror 
och lax. I slutet av oktober går björnen och lägger sig. Sedan kan 
den sova i ett halvår. Vad kallas björnens bo?

1. Gryt
X. Ide
2. Rede

Denna stora fågel ser ut som ett mindre segelflygplan. Förr sa 
man att fågeln kom flygande med nyfödda bebisar i näbben. I 
många år var fågeln helt borta från Sverige. Nu är den tillbaka. 
I somras släpptes 90 fåglar upp i Veberöd. Vilken fågel?

1. Stork
X. Struts
2. Sångsvan

”Björkarnas stad” har utsetts till Sveriges bästa idrottsstad 2018. 
Härifrån kommer bland annat Mikael Lustig och Hanna 
Folkesson. En av stadens framgångar 2018 var Iksus 
innebandyguld och Udominates basketsilver. Vilken stad?

1. Växjö
X. Linköping
2. Umeå

Daniel Ståhl tog silver i diskus i VM i friidrott i London 2017 och i 
EM i friidrott i Berlin i somras. I SM i friidrott i helgen tog han guld 
med ett kast på 69,72 meter. Han tog ytterligare ett guld vid SM i 
”fel gren”. Vilken gren?

1. Slägga
X. Spjut
2. Kula

Den fjortonde säsongen av ”Idol” har startat på TV4. Anders, 
Kishti, Nikki och Alex i Idol-juryn har gett sig ut i Sverige för att 
dammsuga landet på blivande stjärnor. Vem vann finalen av ”Idol 
2017”?

1. Chris Kläfford
X. Liam Cacatian Thomassen
2. Martin Almgren
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