
Norgesmesterskapet i quiz 2011, single, runde 4 - side 1 av 3

1 Fra hvilken opera kommer arien?

2 Hva er navnet på Googles sosiale nettverks- og meldingsverktøy som er integrert i Gmail og ble 

lansert i 2010?

3 Hvilket av Vietnams naboland grenser IKKE til havet?

4 Hva heter pantelotteriet  hvor tomme bokser og flasker brukes som innsats i panteautomater, 

hvor man kan vinne inntil 2 millioner kroner og overskuddet går til Røde Kors?

5 Hvilken skulptør har fått sitt eget atelier gjenskapt i tilknytning til Pompidousenteret i Paris?

6 Fra hvilken by kommer fotballaget Espanyol som spiller i øverste divisjon i Spania?6 Fra hvilken by kommer fotballaget Espanyol som spiller i øverste divisjon i Spania?

7 Hva heter den fiktive togbyen som har gitt navn til en animert barne-TV-serie der vi møter 

lokomotivene Koko, Bruno og Wilson? Norsk og engelsk navn godkjennes.

8 Hvilket symbol finner vi i logoen til smykkebutikkkjeden Accessorize, flyselskapet KLM og 

klokkemerket Rolex?

9 Hva heter pistolen som benyttes av James Bond i de fleste bøkene og filmene om ham? 

Det  var også merket og typen pistol som Adolf Hitler skjøt seg med.

10 Hvem er riksmeklingsmann i Norge?

11 Hva heter den svenske skuespillerinnen som spiller Lisbet Salander i den såkalte Millennium-

trilogien?

12 Hva heter luftspeilingen/synsbedraget som har fått navn etter halvsøsteren til kong Arthur?
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13 Hva kalles en slik flytende gjenstand som særlig brukes til meitefiske? Den har to 

hovedformål; å holde agnet flytende på en bestemt dybde og å fungere som nappindikator.

14 Hvilket slektsforhold var det mellom de engelske kongene Richard Løvehjerte og Johan uten 

land?

15 Hvilket lands flagg er dette?

16 Hvilken norsk bosetting het opprinnelig Brandal City?

17 Hvilken hendelse i mai 2011 gjorde at byen Abbottabad havnet i nyhetene verden over?17 Hvilken hendelse i mai 2011 gjorde at byen Abbottabad havnet i nyhetene verden over?

18 Hva heter denne professoren i sosialantropologi?

19 Hva heter denne norske kvinnen som ble kåret til årets blogger både under Vixen Awards 

og Costume Awards i 2011? Hun omtales ofte som "sinnablogger", og bloggen kan leses på 

linniiie.com.
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20 Hva kalles denne ornamentale malestilen som i dag betraktes som en del av norsk 

folkekunst? Thomas Luraas (1799-1886), Kristen Aanstad (1746-1832) og Kristen Kjelstad 

(1766-1844) er representanter for stilen.

21 Hva kalles selvforsvars- og nærkampsystemet som har sitt opphav i det israelske forsvarets 

nærkampmetoder? 

22 Fra hvilken sang kommer følgende tekstlinjer: Every day we started fighting/Every night we fell 

in love/No one else could make me sadder/But no one else could lift me high above.

23 Hva het praktverket med oversikt over planter i Danmark-Norge som ble utgitt i perioden 1761-

1883?

24 Hvilken senere nobelprisvinner skrev i 1889 den pasifistiske romanen "Die Waffen nieder" (Ned 

med våpnene)?

25 Hvilket politisk parti, som er representert på Stortinget, byttet navn i april 2011?


