Lett blanding – del 1
Laget:www.quizkongen.no
01-februar 2013 | vedlegg: 1 | LAGNAVN:
Nr

Spørsmål

1.

Anagram: ampre mini syr (Bland bokstavene vilkårlig og finn 3 merkenavn)

2.

Når åpnet Norges aller første selvbetjente matbutikk?

3.

Hvor mange slag kan du maksimalt slå på hver av banene i minigolf?

4.

Hvor mye er en favn med ved?

5.

Hvilket mediekonsern gir ut Donald Duck bladet?

6.

Hvilket norsk bær inneholder mest antioksidanter?

7.

Hva het de to kortvokste som er best kjent fra ”Fangene på fortet”? Riktig
uttalelse holder!

8.

Hva sa keiser Julius Cesar da han ble stukket ned av sin egen bror?

9.

Filmcover – Hvilken film? - Se vedlegg 1

10.

Reklame sitat: ” The man your man could smell like.”

11.

Hvilken frukt blir også kalt alligatorpære?

12.

Hva het FN’s første generalsekretær?

13.

Lillebjørn Nilsen synger om en berømt tante. Hvem var hun tanten til?

14.

Hva kalles målet i curling? (innenfor de 3 ringene)

15.

16.
17.

Svar

Årstall?
- Igor Sikorsky ble den første til å fly et firemotors fly
- I USA fikk Mary Phelps Jacob patent på BH-en.
- Verdens første kryssord ble trykt i New York Worlds søndagsutgave.
- Norge: Stortinget vedtar enstemmig å gi kvinner allmenn stemmerett.
- Vålerengens Idrettsforening, VIF, blir stiftet.
Hvilken kjent R’n’B-artist kan Justin Bieber takke for å ha vært med å oppdage
han?
Hvilket svensk linjeskip ble senket under "Slaget ved Öland" og tok med seg ca
800 personer i døden?
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Quiz deg smartere!

18.

5-poengern

19.

Fleip eller fakta?
a) Apollo-programmet besto av mer enn 15 romferder
b) Spanskesyken rammet Norge 5 år før 2.verdenskrig
c) Michael Jordan spilte mesteparten av sin karriere for Boston Celtics

20.

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

Lett blanding – Fasit del 1
Nr

Spørsmål

Svar

1.

Anagram: ampre mini syr (Bland bokstavene vilkårlig og finn 3 merkenavn)

Rimi Spar Meny

2.

Når åpnet Norges aller første selvbetjente matbutikk?

1947

3.

Hvor mange slag kan du maksimalt slå på hver av banene i minigolf?

7

4.

Hvor mye er en favn med ved?

1 favn ved: 2m x 2m x 60 cm = 2,4
m³ stablet ved.

5.

Hvilket mediekonsern gir ut Donald Duck bladet?

Egmont

6.

Hvilket norsk bær inneholder mest antioksidanter?

Nyper

7.

Hva het de to kortvokste som er best kjent fra ”Fangene på fortet”? Riktig
uttalelse holder!

Passe-Partit og Passe-Partout

8.

Hva sa keiser Julius Cesar da han ble stukket ned av sin egen bror?

Også du min bror Brutus

9.

Filmcover – Hvilken film? - Se vedlegg 1

10.

Reklame sitat: ” The man your man could smell like.” Hvilket merke?

Old Spice

11.

Hvilken frukt blir også kalt alligatorpære?

Avocado

12.

Hva het FN’s første generalsekretær?

Trygve Lie

13.

Lillebjørn Nilsen synger om en berømt tante. Hvem var hun tanten til?

Beate

14.

Hva kalles målet i curling? (innenfor de 3 ringene)

Boet

15.

16.
17.
18.

Årstall?
- Igor Sikorsky ble den første til å fly et firemotors fly
- I USA fikk Mary Phelps Jacob patent på BH-en.
- Verdens første kryssord ble trykt i New York Worlds søndagsutgave.
- Norge: Stortinget vedtar enstemmig å gi kvinner allmenn stemmerett.
- Vålerengens Idrettsforening, VIF, blir stiftet.
Hvilken kjent R’n’B-artist kan Justin Bieber takke for å ha vært med å oppdage
han?
Hvilket svensk linjeskip ble senket under "Slaget ved Öland" og tok med seg ca
800 personer i døden?

1913

Usher
Kronan

5-poengern
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Quiz deg smartere!

19.

Fleip eller fakta?
a) Apollo-programmet besto av mer enn 15 romferder
b) Spanskesyken rammet Norge 5 år før 2.verdenskrig
c ) Michael Jordan spilte mesteparten av sin karriere for Boston Celtics

Fakta, Fleip, Fleip

20.

Musikk - 5 låter (gruppe/artist og låttittel)

Quizmasteren sine egne låter
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Quiz deg smartere!

Lett blanding – Vedlegg 1
a)

b)

c)

d)
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Quiz deg smartere!

Lett blanding – Vedlegg 1 FASIT
a)

THE FIFTH ELEMENT
b)

FULL METAL JACKET
c)

THE HOLIDAY
d)

THE SHINING
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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

Landemerke i Norge. Trolig verdens mest kjente innen sin sjanger. Historie tilbake til 1892.

For 4 poeng

Har arrangement både om sommer og vinter. Midtstubakken er et sentralt navn

For 3 poeng

I 2011 gikk en konsertarrangør konkurs grunnet lave tilskuertall og tåke på stedet!

For 2 poeng

VM i 1930, 1966, 1982 og 2011

For 1 poeng

Bakkerekorden er 141 meter, satt av Andreas Kofler 5. mars 2011

FASIT

Holmenkollen

www.quizkongen.no

7

Quiz deg smartere!

