
  
  
Tävlingsdel 2 för skolor 

Gör så här: 
1. Gå in på din lokala MiniBladetsajt. 
2. Läs nyheterna och svara på frågorna i frågesporten nedan.  
3. Vid varje rätt svar finns en bokstav.  
3. Bokstäverna bildar 1-2 ord, som ger er en ledtråd om vem personen är.  
4. Skriv in veckans ledtråd nedan. När ni är färdiga skickar er lärare in klassens svar. 
 
Vilket ord bildar bokstäverna? 

 
  
 
Kina lyssnar efter liv i rymden Fråga 1-2 
 
1. I Kina finns ett stort radioteleskop som heter Fast. Vad har teleskopet kallats? 
O. Världens bästa lyssnare. 
P. Världens största öra. 
R. Världens högsta radio. 
 
2. Vad ska radioteleskopet Fast göra? 
O. Lyssna efter liv i yttre rymden. 
P. Samla in solstrålar att använda till solenergi. 
R. Sända radio över hela världen. 
 
 
Första debatten för presidentkandidaterna Fråga 3-4 
 
3. Varför ska USA välja en ny president? 
P. För att man bara får vara president i åtta år i USA. 
R. För att presidenten som är nu, Barack Obama, har blivit för gammal. 
S. För att ingen gillar Barack Obama. 
 
 

 



4. Vad fick Hillary Clinton och Donald Trump göra i sin första stora debatt? 
P. Berätta om sin politik. 
R. Berätta varför den andra inte skulle bli en bra president. 
S. Berätta varför de skulle bli en bra president. 
 
 
Nya pengar i Sverige Fråga 5-6 
 
5. Sverige håller på att byta ut sina mynt och sedlar. Vilka nya sedlar får vi nu på 
måndag den 3 oktober? 
S. 20- och 50-kronorssedlar 
T. 100- och 500- kronorssedlar 
U. 200- och 1000 kronorssedlar 
 
6. Vi kommer fortfarande kunna använda de gamla sedlarna ett tag till. Hur länge då? 
H. Resten av år 2016 
I. Fram till mars nästa år 
J. Fram till juli nästa år 
 
 
Justin Bieber i Sverige Fråga 7-8 
 
7. Varför har det varit hemligt var Justin Bieber ska bo när han är i Sverige? 
U. För att Justin vill vara ifred. 
Å. För att några beundrare har förföljt honom. 
Ä. För att förra gången han var i Sverige försökte några ta sig in på hans hotell. 
 
8. När var Justin Bieber i Sverige senast? 
P. 2012 
R. 2013 
S. 2014 
 
 
Läs första delen om Signe under fliken Kändis för att hitta svaren Fråga 9-10 
 
9. Hur firade Signe sin seger? 
L. Med en present. 
M. Med ett kalas. 
N. Med en middag. 
 
10. Vilka hemlisar tycker Signe är lättast att hålla? 
Ö. Små hemlisar. 
A. Stora hemlisar. 
B. Signe tycker inte det är lätt att hålla hemlisar. 
 
 

 


