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I skolan har vi lärt oss att detta är världens största insjö. Nu har 
de fem länder som har stränder mot sjön enats om att det inte är 
en sjö, utan ett hav. Vad heter sjön/havet?

1. Karibiska havet
X. Döda havet
2. Kaspiska havet

Förra veckan samlades muslimer från hela världen till årets hajj 
(vallfärd) i den heliga staden Mecka. Där ska de bland annat 
vandra sju varv runt en kubisk byggnad. Vad heter den?

1. Koranen
X. Kaba
2. Klippmoskén

IKEA har öppnat sitt första varuhus i det land som brukar 
kallas ”världens största demokrati”. Varuhuset ligger i 
Hyderabad, som är landets fjärde största stad. I vilket land?

1. Kina
X. Ryssland
2. Indien

Forskare har upptäckt tolv nya månar runt den största planeten i 
vårt solsystem. Planeten har samma namn som ”gudarnas 
konung” i romersk mytologi. Vilken planet?

1. Jupiter
X. Venus
2. Mars

Ett undervattens-museum ska byggas på botten av den största 
sjön i Sydamerika. Den heliga sjön ligger 3 800 meter över havet 
på gränsen mellan Peru och Bolivia. Vad heter sjön?

1. Victoriasjön
X. Titicacasjön
2. Bajkalsjön

Förra veckan kraschade ett Jas Gripen-plan utanför Ronneby. 
Piloten hann skjuta ut sig ur planet innan det störtade. Orsaken 
till kraschen var en kollision. Vad krockade planet med?

1. En fågel
X. En drönare
2. En meteor

Den 9 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige i Sverige. Hur många år måste man ha fyllt 
senast på valdagen för att ha rösträtt i något av valen?

1. 16 år
X. 18 år
2. 20 år

En stor och snabb art av detta spindeldjur har hittats i Sverige. 
Den jagar sina offer och när den är blodfylld kan den bli två 
centimeter stor. Arten heter ”Hyalomma”. Vilket spindeldjur?

1. Bålgeting
X. Fästing
2. Ekoxe

Ovanligt många har blivit bitna av ormar i Sverige i sommar. 
Det är viktigt att man tar kontakt med sjukvården om man blir 
biten. Vilka giftiga ormar förekommer naturligt i Sverige?

1. Bara huggorm
X. Huggorm och snok
2. Huggorm, snok och kobra

Serena Williams är världens bäst betalda kvinna inom idrotten. 
På ett år tjänar hon 165 miljoner kronor. Hon och sju andra 
kvinnor på topp-10 utövar samma sport. Vilken sport?

1. Simning
X. Golf
2. Tennis

Frågesportprogrammet ”Vem vet mest” är tillbaka i SVT. I tio år 
var Rickard Olsson programledare. Nu har ”Vem vet mest” fått en 
ny programledare. Vem är han?

1. Peter Settman
X. Lasse Kronér
2. Johan Wester

En kubansk-amerikansk sångerska utsågs till årets artist på 
MTV:s Video Music Awards förra veckan. Hennes låt ”Havana” 
toppar låtlistor världen över. Vem är hon?

1. Ariana Grande
X. Cardi B
2. Camila Cabello
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