Lett blanding – del 1
www.quizkongen.no | Antall vedlegg: 1 | LAGNAVN:
Nr

Spørsmål

1.

Anagram: alger monne pussig (Stokk bokstavene tilfeldig og finn 3 merkenavn)

2.

Hvilken farge har tallet "1" i et vanlig roulettespill?

3.

Hvor på menneskekroppen har vi tykkest hud?

4.

Hvor langt en er alen lang?

5.

Hvor lang er en tomme?

6.

Hva heter nordmannen bak den suksessrike mobiltelefon-appen Wordfeud?

7.

Hvilket land er størst produsent av pistasjnøtter?

8.

Mellom hvilke to steder går skirennet Marcialonga?

9.

Hvem har logoen? - Se vedlegg 1

10.

Hvilket år hadde programmet "Farmen" sin premiere på norsk TV?

11.

Hva het trommeslageren i The Who som døde i 1978?

12.

Hvilke farger er det i logoen til Google?

13.

a) .. og hvilke farger er det i de olympiske ringer (0,5 poeng per riktig)
b) hva symboliserer de fem olympiske ringene? (0,5 poeng per riktig)

14.

Fra hvilket land kommer artisten Neil Young?

15.

Hvilket bryggeri eier Borg pilsner?

16.

Hva er geithams?

17.

Hvilken amerikansk delstat er alfabetisk sist?

18.

Hva heter Carlo Collodis sin mest kjente barnebok der vi møter en gutt med
spesielle egenskaper?

19.

Hva er Empanadas?

20.

For hvilket formål ble Tonic Water først laget?
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Svar
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Quiz deg smartere!

Lett blanding – del 2
Nr

Spørsmål

21.

Gåte: «I forgårs var jeg 15 år, til neste år fyller jeg 18»
Hvordan kan det være mulig?

22.

Hva betyr Puerto Rico?

23.

Finnes Kongekrabben i norske farvann?

24.

Hva heter de tynneste blodårene i kroppen?

25.

Hva heter kona til Pondus i tegneserien med samme navn?

26.

Hva er brakkvann?

27.

Hva heter verdens største innsjø?

28.

Hvilken dag i året feirer samene sin nasjonaldag?

29.

Fra hvilket land kommer likøren Tia Maria?

30.

Hva står frukt og grønt leverandøren Bama for?

31.

Hva er en Hagebærmåler?

32.

Southpaw er et engelsk begrep som innen sport som beskriver hva?

33.
34.

Svar

Hva heter den mye omtalte finske langrennsløperen som ble slått av Thomas
Wassberg på 15km klassisk under OL i Lake Placid 1980, med ett hundredel?
Etter dette rennet ble hundredeler avskaffet og man gikk over til fotofinish.
Choronsaus er en béarnaisesaus som er smakssatt med noe helt spesielt.
Hva da?

35.

Hva heter Norges vestligste punkt på fastlands-Norge?

36.

« 5-poengern »

37.

I hvilket museum er «Mona Lisa» stilt ut?

38.

Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Co?

39.

Hvilken gruppe har sangen "The Day After Tomorrow" som Kurt Nilsen gjorde
gruppen kjent gjennom i Norge?

40.

Musikk - 5 låter (gruppe/artist og låttittel)
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Quiz deg smartere!

Lett blanding – Fasit del 1
Nr

Spørsmål

Svar

1.

Anagram: alger monne pussig (Stokk bokstavene og finn 3 merkenavn)

Samsung, Pioneer, LG

2.

Hvilken farge har tallet "1" i et vanlig roulettespill?

Rød

3.

Hvor på menneskekroppen har vi tykkest hud?

Hælen

4.

Hvor langt en er alen lang?

2 fot

5.

Hvor lang er en tomme?

2,54 cm

6.

Hva heter nordmannen bak den suksessrike mobiltelefon-appen Wordfeud?

Håkon Bertheussen

7.

Hvilket land er størst produsent av pistasjnøtter?

Iran

8.

Mellom hvilke to steder går skirennet Marcialonga?

Moena til Cavalese

9.

Hvem har logoen? - Vedlegg 1 FASIT

10.

Hvilket år hadde programmet "Farmen" sin premiere på norsk TV?

2001

11.

Hva het trommeslageren i The Who som døde i 1978?

Keith Moon

12.

Hvilke farger er det i logoen til Google?

Blå, rød, gul og grønn

13.

a) .. og hvilke farger er det i de olympiske ringer (0,5 poeng per riktig)
b) hva symboliserer de fem olympiske ringene?

a) Blå, rød, gul, grønn og svart
b) Verdensdelene

14.

Fra hvilket land kommer artisten Neil Young?

Canada

15.

Hvilket bryggeri eier Borg pilsner?

Hansa

16.

Hva er geithams?

Stikkeveps

17.

Hvilken amerikansk delstat er alfabetisk sist?

Wyoming

18.

Hva heter Carlo Collodis sin mest kjente barnebok der vi møter en gutt med
spesielle egenskaper?

Pinocchio

19.

Hva er Empanadas?

Matrett

20.

For hvilket formål ble Tonic Water først laget?

Mot Malaria
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Quiz deg smartere!

Lett blanding – Fasit del 2
Nr

Spørsmål

Svar

21.

Gåte : «I forgårs var jeg 15 år, til neste år fyller jeg 18»
Hvordan kan det være mulig?

Det ble sagt på 1. januar, og
personen hadde bursdag på
nyttårsaften.

22.

Hva betyr Puerto Rico?

Rik havn

23.

Finnes Kongekrabben i norske farvann?

Ja, siden 1977

24.

Hva heter de tynneste blodårene i kroppen?

Kapillærer

25.

Hva heter kona til Pondus i tegneserien med samme navn?

Beate

26.

Hva er brakkvann?

Blanding av ferskvann og
saltvann

27.

Hva heter verdens største innsjø?

Kaspihavet

28.

Hvilken dag i året feirer samene sin nasjonaldag?

6. februar

29.

Fra hvilket land kommer likøren Tia Maria?

Jamaica

30.

Hva står frukt og grønt leverandøren Bama for?

Banan-Matthiessen

31.

Hva er en Hagebærmåler?

En sommerfugl

32.

Southpaw er et engelsk begrep som innen sport som beskriver hva?

venstrehendthet

33.
34.

Hva heter den mye omtalte finske langrennsløperen som ble slått av Thomas
Wassberg på 15km klassisk under OL i Lake Placid 1980, med ett hundredel?
Etter dette rennet ble hundredeler avskaffet og man gikk over til fotofinish.
Choronsaus er en béarnaisesaus som er smakssatt med noe helt spesielt.
Hva da?

Juha Mieto
Tomatpuré

35.

Hva heter Norges vestligste punkt på fastlands-Norge?

36.

« 5-poengern »

37.

I hvilket museum er «Mona Lisa» stilt ut?

Louvre

38.

Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Co?

Kobolt

39.

Hvilken gruppe har sangen "The Day After Tomorrow" som Kurt Nilsen gjorde
gruppen kjent gjennom i Norge?

Saybia

40.

Musikk

Eget valg
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Vardetangen i Austrheim

Quiz deg smartere!

Lett blanding – Vedlegg 1
a)

b)

c)

d)
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Quiz deg smartere!

Lett blanding – Vedlegg 1 FASIT
a)

TOYOTA
b)

STARBUCKS COFFEE
c)

ANDROID
d)

CHANEL
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Quiz deg smartere!

”5-poengern” - FASIT
«5-poengern»
Info

«5-poengern» gir laget mulighet til å hente alt fra 5 til 0 poeng. Det gis opplysninger for hver
av poengsummene av quizmaster. Laget har lov til å svare kun én gang og gis det antall poeng
som spørsmålet tilsvarer. Svarer laget feil, får de 0-poeng og har ikke lov til å svare fler
ganger.

For 5 poeng

Ble oppfunnet av en apoteker i 1886

For 4 poeng

Produktet ble registrert som varemerke i 1893 og er amerikansk. Produktet finnes den dag i
dag over store deler av verdenen.

For 3 poeng

Apotekeren heter John Pemberton og produktet vi skal frem til er flytende.

For 2 poeng

Drikken finnes i mange varianter og to av dem heter: Black Cherry Vanilla og lime

For 1 poeng

Brusen er verdenskjent og i sitt tidlige stadige ble det tilsatt 9mg kokain per glass.

FASIT

Coca Cola
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