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VECKANS EXTRAUPPGIFT

Rätt elller fel?
Snart är det sommarlov och denna veckas nutidsfrågor är de sista för våren. Här nedan finns 50 
påståenden baserade på sådant som varit aktuellt första halvåret 2020. 25 påstående är rätt och 
25 är fel. Vilka?

27. Inför ett fullsatt Globen överraskade basketlandslaget 
 när de besegrade världsnationen Turkiet i en 
 EM-kvalmatch.
28. Inför sin hundraårsdag samlade britten Tom Moore ihop 
 över 30 miljoner pund till corona-vården genom att 
 promenera i sin trädgård.
29. Istället för inställda Eurovision Song Contest sände SVT 
 programmet Sveriges 12:a. Nederländerna och Duncan 
 Laurence vann Sveriges 12:a.
30. Lady Gaga var en av arrangörerna bakom "hemma-
 konsert-eventet" One World: Together At Home.
31. Luleås herrar blev svenska mästare i ishockey.
32. Man tror att Kolmårdens röda panda Arjun var den som 
 tog corona till Sverige.
33. Nordkoreanskan Baek Hee-na fick årets Nobelpris i 
 litteratur.
34. Norge har släppt ut 35 miljarder liter avloppsvatten i 
 Östersjön.
35. Populäre radio- och tv-profilen Adam Alsing blev första 
 riktigt kända svensk att avlida till följd av covid-19.
36. På grund av att folk hamstrade tog toalettpappret 
 tillfälligt slut i många butiker.
37. Svenske skådespelaren och regissören Thorsten Flinck 
 vann Norges uttagning till Eurovsion Song Contest.
38. Sveriges bandydamer misslyckades totalt vid bandy-VM, 
 de åkte ner i B-gruppen.
39. Tidigare längdstjärnan Stina Nilsson tog dubbla VM-guld 
 i skidskytte.
40. TikTok har börjat markera vissa av Donald Trumps 
 videos med taggen "Misheard lyrics".
41. Till fettisdagen bakade ett bageri en 501 kilo tung 
 kanelbulle.
42. Tove Alexandersson röstades fram som vinnare av 
 radiosportens Jerringpriset.
43. Tv-programmet Stjärnornas stjärna vanns av 
 Håkan Hellström.
44. Två av vårens jubilarer var YouTube som fyllde 15 år och 
 Lasse Åberg som fyllde 80 år.
45. Under våren avled den världsberömde svenske 
 skådespelaren Max von Sydow.
46. Under våren firade färg-tv 50 år i Sverige. Innan dess 
 visades programmen i svart-vitt.
47. Under våren har Sverige varit EU:s ordförandeland.
48. Vid Australian Open i tennis gjorde 15-åriga 
 amerikanska skoltjejen Cori Gauff succé och gick långt 
 i turneringen.
49. Vid de dagliga presskonferenserna under denna corona-
 vår har Vårdupplysningens chefspaleontolog Tengil fått 
 svara på mängder av frågor.
50. Vid årsskiftet upphörde FN:s barnkonvention att gälla. 
 Barnkonventionen ansågs inte längre vara lönsam.

1. Bandyn var en av få sporter som genomförde en full 
 säsong. Edsbyn och Västerås vann herrarnas 
 respektive damernas SM-guld.
2. Coronaviruset tros ha sitt ursprung på en matmarknad i 
 den kinesiska staden Wuhan.
3. Den mycket uppmärksammade Netflix-serien Tiger 
 King handlade om Joe Exoctic och hans tigrar.
4. Den sydkoreanska gruppen Parasit blev Grammy-
 galans stora vinnare.
5. Det brittiska prinsparet Harry och Meghan kommer att 
 tillbringa hela sommaren på Gotland. 
6. Donald Trump frikändes vid en uppmärksammad 
 riksrätts-process.
7. Dotter vann Melodifestivalen med låten Bulletproof.
8. Efter en lång båtfärd ända från Kina anlände den så 
 kallade "Guldbron" till Stockholm.
9. Efter ett långt corona-uppehåll blev tyska Bundesliga 
 första stora Europeiska fotbollsliga att återuppta spel.
10. Ett nytt pantsystem har införts. Man får 3 kr per 
 återlämnad plastkasse.
11. Ett priskrig på olja har lett till att bl.a. bensinpriset 
 sjunkit kraftigt.
12. För första gången på 80 år blev det så kallade 
 sportlovet inställt. Orsaken var den pågående 
 coronpandemin.
13. Förre basketspelaren Kobe Bryant blev mycket 
 överraskande ny världsmästare i tungviktsboxning.
14. Girjas sameby vann en långvarig rättstvist mot staten. 
 Samebyn fick rätt att bestämma över ett områdes 
 jakt- och fiskerättigheter.
15. Höjdhopparen Armand Duplantis har slagit nytt 
 världsrekord, 2.18 meter.
16. I Belgien råder stor brist på potatis. Därför gick landets 
 odlare ut med en rekommendation om att folk inte 
 skulle äta nationalrätten Pommes frites.
17. I början av året anklagades Justin Bieber för streaming-
 fusk när han uppmanat sina fans att spela hans låt 
 Yummy även när de låg och sov.
18. I februari hade den sjätte filmen om LasseMajas 
 detektivbyrå biopremiär. Filmen heter Tågrånarens 
 hemlighet.
19. I Lund spred man ut hönsgödsel i stadsparken för att 
 folk inte skulle samlas där för att fira sista april.
20. I många länder, dock inte i Sverige, har munskydd varit 
 ett krav för att få vistas utomhus.
21. I sista stund sköts Brexit upp ännu en gång. Stor-
 britannien är därmed fortfarande fullvärdig EU-medlem.
22. I Sundsvall genomfördes en stor insats för att ta bort 
 farliga istappar från hustak. Insatsen kallades 
 ”Operation Rimfrost”.
23. I Sverige anses personer äldre än 70 år tillhöra en 
 riskgrupp och har därför fått särskilda rekommen-
 dationer under den pågående coronapandemin.
24. I USA är man mycket nöjda över hur WHO har hanterat 
 coronapandemin. USA har beslutat att dubblera 
 sina bidrag till WHO.
25. I år fyller Astrid Lindgrens populära figur Pippi 
 Långstrump 75 år.
26. Igelkott har rödlistats eftersom djuret minskat kraftigt i 
 antal och riskerar att utrotas.


