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Alla nationella prov ställs in från och med nu. Detta har Skolverket bestämt. I vilka 
årskurser på grundskolan görs de nationella proven?

1.  Årskurs 2, 5 och 8

X.  Årskurs 3, 6 och 9

2.  Årskurs 1, 4 och 7

De stora skogsbränderna som var i Australien i början av året gjorde stor skada för 
landets djurliv. Många djur dog men många fick också hjälp av olika 
räddningsorganisationer. Nu har ett visst djur fått börja flytta tillbaka ut i naturen 
igen. Vad var det för djur som drabbades hårt av bränderna och som nu fått börja 
flytta tillbaka?

1. Elefant  X. Räv  2. Koala

Statsminister Stefan Löfven meddelade i fredags att man får vara högst 50 
personer som samlas i grupp. Detta påverkar bland annat fester, bröllop, barndop 
och begravningar. Regeringen har i sina beslut om coronaviruset lyssnat på en viss 
myndighet. Vad heter den myndighet som regeringen lyssnar mycket på nu?

1. Röda Korset  X. BRIS  2. Folkhälsomyndigheten

Den brittiske tronarvingen är smittad av coronaviruset. Han har lindriga symptom 
och är i övrigt vid god hälsa. Hans fru Camilla har inte smittats. Vad heter 
Storbritanniens tronarvinge?

1. Prins Charles  X. Prins Carl Philip  2. Prins Harry

Flera miljarder människor i världen har något gemensamt just nu. På grund av 
coronaviruset får de inte lämna sina hem. I bland annat Spanien och Italien får 
man bara gå ut om man ska handla mat, åka till sjukhuset eller till jobbet. Vad 
kallas det som de här länderna har?

1. Hemvist  X. Utegångsförbud  2. Hemhushåll

Det blir inget OS i Tokyo i år. Det kommer istället att hållas nästa år. Men man vet 
inte exakt när det kommer att hållas. OS är ett av världens största sportevenemang 
där tusentals idrottare tävlar i fler olika sporter. Vad står OS för?

1. Otroligt spännande  X. Olika sporter  2. Olympiska spelen

Många kulturarrangemang som teater och konserter sker nu på internet 
istället. Då många är hemma streamas även mycket film. Detta tvingar 
bland annat Netflix att göra något för att allt inte ska krascha. Vad tvingas 
de att göra?

1. Sänka kvaliteten  X. Ta bort filmer  2. Ta bort kunder
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