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Nr

Spørsmål

1.

Anagram: heksen inneha sanering (Bland bokstavene vilkårlig og finn 3
merkenavn)

2.

Hvor mye veier en Grandiosa frossenpizza?

3.

Hvilken tv-serie finner du blant andre Jamie Hyneman og Adam Savage?

4.

Hva heter den dyreste delen av kjøttet på norsk storfe?

5.

Hvor mange prosent alkohol inneholder drikken Kahlúa?

6.

Hva er en Rustsnipe?

7.

Hva i kroppen blir kalt for Patella på latinsk?

8.

Hvilket år ble FA Premier League i England startet opp?

9.

Hvem har logoen? - Se vedlegg 1

10.

Hvor ble NM på ski arrangert i 2010?

11.

Hva er Conrad Murray mest kjent som?

12.

Hva heter Norges dypeste innsjø?

13.

Hva heter det store datapartyet som arrangeres årlig i vikingskipet?

14.

Hvem er arkitekten bak operabygget i Sydney?

15.

Hva het den russiske atomubåten som sank til bunns i Nordishavet i 2000 etter
en eksplosjon ombord?

16.

Hva er en EAN-kode?

17.

Kampen om å være Andebys rikeste mann står mellom Skrue og en til, hvem?

18.

« 5-poengern »

19.

Navnet du skal frem til er både et operativsystem og navnet på en
bussprodusent.

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: heksen inneha sanering (Bland bokstavene vilkårlig og finn 3
merkenavn)

Ringnes hansa heineken

2.

Hvor mye veier en Grandiosa frossenpizza?

585 gram

3.

Hvilken tv-serie finner du blant andre Jamie Hyneman og Adam Savage?

MythBusters

4.

Hva heter den dyreste delen av kjøttet på norsk storfe?

Indrefilet

5.

Hvor mange prosent alkohol inneholder drikken Kahlúa?

20%

6.

Hva er en Rustsnipe?

En fugl

7.

Hva i kroppen blir kalt for Patella på latinsk?

kneskålen

8.

Hvilket år ble FA Premier League i England startet opp?

1992

9.

Hvem har logoen? - Se vedlegg 1

10.

Hvor ble NM på ski arrangert i 2010?

Stokke

11.

Hva er Conrad Murray mest kjent som?

Han var legen til Michael Jackson

12.

Hva heter Norges dypeste innsjø?

Hornindalsvannet

13.

Hva heter det store datapartyet som arrangeres årlig i vikingskipet?

The Gathering

14.

Hvem er arkitekten bak operabygget i Sydney?

Jørn Utzon

15.

Hva het den russiske atomubåten som sank til bunns i Nordishavet i 2000
etter en eksplosjon ombord?

Kursk

16.

Hva er en EAN-kode?

Strekkode på varene

17.

Kampen om å være Andebys rikeste mann står mellom Skrue og en til, hvem
er det?

Rikerud

18.

« 5-poengern »

Se vedlegg

19.

Navnet du skal frem til er både et operativsystem og navnet på en
bussprodusent.

Solaris

20.

Musikk - 5 låter (gruppe/artist og låttittel)

Quizmaster sine 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)

KONDOMERIET
b)

DJUICE
c)

4H
d)

TOMMY HILFIGER
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”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

Selskapet ble stiftet i 1943. Elmtaryd Agunnaryd er en del av navnet

For 4 poeng

Selskapet startet med å selge penner, lommebøker, rammer, klokker, smykker og
nylonstrømper

For 3 poeng

I 1963 åpnet den første butikken utenfor Sverige, på Nesbru i Asker.

For 2 poeng

Ingvar Kamprad er grunnleggeren

For 1 poeng

Grunnleggeren er svensk og har i dag varehus i over 31 land. Mange velger dette som sitt sted
å handle interiør og møbler til sitt hjem

FASIT

IKEA
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