Del 3. Kunskapsfrågor (75 poäng)
Frågorna besvaras direkt i formuläret.
1. Koppla samman följande ministrar i regeringen med rätt ansvarsområde nedan:
(skriv rätt bokstav i parentesen)
Annika Strandhäll

( )

Mehmet Kaplan

( )

Åsa Regnér

( )

Per Bolund

( )

(a)
(b)
(c)
(d)

barn-, äldre- och jämställdhetsminister
finansmarknads- och konsumentminister
socialförsäkringsminister
bostads- och stadsutvecklingsminister

2. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. a) Vad heter riksdagens
talman och vilket parti representerar vederbörande? Vilka är ordföranden i
följande utskott/nämnd, och vilka partier representerar vederbörande:
b) utrikesutskottet, c) försvarsutskottet, d) EU-nämnden?
a)
b)
c)
d)

3. Hur stor andel av Sveriges BNP står exporten för? Med vilka två länder handlar
Sverige mest?

4. Vad betyder den engelska förkortningen ODA? Inom vilken internationell
organisation beslutas vad som inkluderas i begreppet?

5. Vilka tre afrikanska länder har drabbats hårdast av ebolasmittan?

6. Hur många länder i världen verkställde dödsstraff år 2013? (kryssa i rätt svar)
(a) 22
(b) 36
(c) 57

( )
( )
( )

7. Handelsfrågor är en central del i länders relationer. Vilken minister har i regeringen
ansvar för handelsfrågorna? I vilket departement är ministern placerad?

8. Vad heter: a) Europeiska rådets ordförande, b) Kommissionens ordförande,
c) Unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik,
d) Europaparlamentets talesman?
(a)
(b)
(c)
(d)

9. Vad heter Sveriges EU-kommissionär? Vilket ansvarsområde har kommissionären?

10. Vilka västeuropeiska länder utöver Sverige kandiderar till FN:s säkerhetsråd för
perioden 2017-2018?

11. Var ligger Sveriges nordligaste IKEA-varuhus?

12. En svensk biolog och evolutionsgenetiker blev 2007 utsedd av TIME till en av
världens mest inflytelserika personer. Vad heter personen? Vid vilket
forskningsinstitut är vederbörande idag huvudsakligen verksam?

13. Vad heter chefen för a) Migrationsverket, b) Finansinspektionen, c) SVT, och
d) Försvarsmakten?
(a)
(b)
(c)
(d)

14. Ett av FN:s milleniemål är att få ner barnadödligheten i världen. I
utvecklingsländerna dog 99 av 1000 levande födda barn före fem års ålder år 1990.
Vilken var motsvarande siffra år 2012? (kryssa i rätt svar)
(a) 93
(b) 76
(c) 53

( )
( )
( )

15. EU införde den 31 juli 2014 sanktioner mot ett land, vilket?

16. Vad heter Nato:s nya generalsekreterare? Var har Nato sitt säte?

17. I vilken stad har Nordiska ministerrådet sitt huvudkontor?

18. Vad heter Finlands president? Nämn även tre andra tidigare finska presidenter.

19. Vad heter EU:s gemensamma byrå för gränskontroll?

20. Nobelpriset i fysik 2010 gick till Andre Geim och Konstantin Novoselov för ett unikt
material, vilket? Nämn något av materialets egenskaper.

21. Vilka tre av dessa länder är medlemmar i G20? (kryssa i rätt svar)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Brasilien
Kanada
Sydafrika
Nigeria
Malaysia
Oman

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

22. Två typer av icke-konventionella fossila bränslen har under de senaste åren kunnat
exploateras genom nya metoder och därigenom förändrat energibalansen i
världen, speciellt i Nordamerika. Vilka är dessa?

23. Vem skrev operan Xerxes? (efternamnet räcker)

24. Den svenska rapparen Silvana Imam har sina rötter i två andra länder, vilka?

25. Vad heter utrikesministrarna i följande länder? (efternamnet räcker)
(a) Frankrike
(b) Ryssland
(c) Storbritannien
(d) Tyskland

26. Vilka är islams fem pelare?

27. Hur många av Europaparlamentets 751 ledamöter väljs av svenska folket? Hur ofta
hålls det val till Europaparlamentet?

28. Sverige deltar i FN:s stabiliseringsstyrka MINUSMA, vars mandat omfattar bl.a.
stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal, och
stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd. I vilket land genomförs
insatsen?

29. Vad kallas freden som följde på förhandlingarna i Münster och Osnabrück och slöts
1648?

30. Vad heter Sameland på samiska? Vilka länder sträcker sig Sameland över?

31. Vad kallas påvens sändebud (ambassadör) i ett land?

32. Räkna upp fyra av de kvinnliga medlemmarna i Svenska Akademien?

33. Koppla ihop namnen på följande svenska företag med produkterna: (skriv rätt
bokstav i parentesen)

Gambro

( )

Kinnarps

( )

Klarna AB

( )

Envac

( )

(a)
(b)
(c)
(d)

betallösningar
dialysutrustning
kontorsmöbler
papperskorgar för offentliga miljöer

34. Sverige erkände 2014 Palestina som stat. Vilka är de tre viktigaste kriterierna för
erkännande av en stat? Nämn ytterligare ett land som Sverige erkänt under det
senaste decenniet?

35. Vilka personer har följande författare tecknat porträtt av: a) Lawen Mohtadi, b)
Gitta Sereny, c) Daniel Suhonen, d) Knut Ståhlberg?
(a)
(b)
(c)
(d)

36. Vilka idrotter förknippas med a) Solheim Cup, och b) Stanley Cup?
(a)
(b)

37. Sveriges allmänna skolväsende har sitt upphov i den s.k. folkskoleförordningen.
När antogs den?

38. När i historien hör personerna hemma? (skriv rätt bokstav i parentesen vid namnet)
[A]

[B]

500
f. kr.

[C]

år 0

[D]

500
e. kr.

Abu Bakr

( )

Augustinus

( )

Erasmus

( )

Kleopatra

( )

Unionsdrottningen Margareta

( )

Olof Skötkonung

( )

Perikles

( )

Thomas av Aquino

( )

[E]

1000
e. kr.

[F]

[G]

[H]

1 500
e. kr.

39. Med början år 2015 kommer nya sedlar och mynt att introduceras i Sverige. Vilka
två av följande kända svenskars porträtt kommer att finnas på sedlarna? (kryssa för
rätt svar)

Dag Hammarskjöld

( )

Jussi Björling

( )

Alva Myrdal

( )

Birgit Nilsson

( )

Raoul Wallenberg

( )

Heliga Birgitta

( )

40. Koreakriget var ett av 1900-talets blodigaste krig, och än idag finns det endast ett
stilleståndsavtal och inget fredsavtal. Under vilka år utspelades sig kriget? Längs
vilken breddgrad går stilleståndslinjen?

41. Vilka årtal förknippas med följande platser?
(a) Nagasaki
(b) Stillhetens hav (Månen)
(c) Vinterpalatset
(d) Bastiljen
(e) Srebrenica
(f) Suez

42. Vilka länder ingår i det s.k. E3+3-formatet i de pågående samtalen med Iran? Vem
leder samtalen?

43. Vilka parter ingick följande överenskommelser, och vilka år ingicks de: a) KelloggBriand-pakten, och b) Molotov-Ribbentrop-pakten?
(a)
(b)

44. I vilka länder ligger följande städer: (skriv svaret direkt efter varje stad)
(a) Mashad
(b) Timisoara
(c) Rawalpindi
(d) Incheon
(e) Manaus
(f) Entebbe
(g) Samarkand
(h) Hué

45. Vilket lag vann år 2014 allsvenskan i fotboll för a) damer, och b) herrar?
(a)
(b)

46. Vad betyder följande ord: (ge en synonym till eller förklara kortfattat efter varje ord)
(a) sinkadus
(b) konsensus
(c) votering
(d) entente

(e) yrka
(f) ajournera
(g) beivra
(h) floskel
(i) effektuera
(j) diffus

