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Covid-19 är den femte pandemi vi har haft sedan 1900-talet. Den 
värsta rasade 1918-1920. Då dog 35 000 svenskar och troligen 
omkring 50 miljoner människor i hela världen. Vilken pandemi?

1. Digerdöden
X. Spanska sjukan
2. Svininfluensan

Coronaviruset har gjort att mer än 3 000 personer har dött i Kina 
de senaste två månaderna. Enligt en rapport har cirka 75 000 liv 
räddats i landet under samma tid. Vad beror det på?

1. Tobaksförbud
X. Förbättrad sjukvård
2. Minskade utsläpp

I en ny Facebookgrupp uppmanas allmänheten till att varje kväll 
klockan 20:00 gå ut på sina balkonger och applådera och tuta i 
en minut. Vilka ska man hylla på detta sätt?

1. Vårdpersonal
X. Affärspersonal
2. Lärarpersonal

Personer som har varit sjuka i covid-19 kan bli oemottagliga för 
smitta av coronaviruset. Detta visar nya tester. Vad är man om 
man är oemottaglig för en smitta?

1. Monsun
X. Tabun
2. Immun

Nya situationer föder nya ord. Den pågående pandemin har gett 
oss ord som ”coronavirus”, ”covid-19” och ”covidiot”. Ett annat 
nytt ord är ”infodemi”. Vad betyder det?

1. Distansundervisning
X. Farlig ryktesspridning
2. Myndighetsinformation

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. 
Sveriges största parti ställer in sina demonstrationståg på första 
maj i år. Vilket parti är det som ställer in tågen?

1. Socialdemokraterna
X. Moderaterna
2. Kristdemokraterna

Forskare har upptäckt två nya arter av såghajar. Såghajar har en 
lång nos. Den ser ut som ett svärd med sågtänder. Såghajar trivs 
på 40 meters djup i havet. Vid vilka länder är de vanliga?

1. Island/Norge/Ryssland
X. Madagaskar/Australien/Japan
2. Chile/Argentina/Uruguay

En ny typ av bakelser och tårtor har blivit en populär trend över 
hela världen, till följd av coronakrisen. Vad föreställer de trendiga 
bakelserna?

1. Handspritsflaskor
X. Jästpaket
2. Toapappersrullar

Tranorna har börjat samlas vid Hornborgasjön i Västergötland. 
Mer än 25 000 tranor brukar samlas här varje vår, för att dansa 
sin parningsdans vid sjöns sydspets. Vart är tranorna på väg?

1. Norra Sverige och Finland
X. Spanien och Portugal
2. Afrika söder om Sahara

Längdskidåkaren Stina Nilsson har bland annat vunnit ett OS-
guld och två VM-guld. Nu byter hon spår, laddar om och satsar 
på en annan sport. Vilken sport?

1. Snowboard
X. Skidskytte
2. Backhoppning

Serietecknaren Albert Uderzo är död. Tillsammans med 
manusförfattaren René Goscinny skapade han 1959 en serie 
med två galler i huvudrollerna. Vilken serie?

1. Tintin
X. Fantomen
2. Asterix

Sjuårige Odens låt ”Karantän” har blivit en viral succé. Efter att 
ha skickats hem från skolan, skrev han låten för att visa sin ilska 
mot coronaviruset. Vilket instrument spelar han i videon?

1. Elgitarr
X. Trummor
2. Piano
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