
NM i quiz 2022 – Lag
1. omgang – Fasit



1. I 2020 ble Parasitt den første ikke-engelskspråklige 
vinneren av Oscar for beste film. Etternavnet 
(familienavnet) til den sørkoreanske regissøren deler 
stavemåte med et norsk ord. Dette norske ordet har 
flere betydninger. Du kan for eksempel ha vunnet 
pubquizen og fått en slik en i premie. Hvilket 
firebokstavsord tenker vi på?



1. BONG



2. Hva for noe med en farge i navnet er en 
nærliggende fellesnevner for nøyaktig disse seks 
landene: Bulgaria, Romania, Ukraina, Russland, 
Georgia og Tyrkia?



2. SVARTEHAVET

(Det er landene med kyst mot Svartehavet.)



3. En tankenøtt: Hva er dette en uttømmende liste 
over? Det presise svaret gjelder disse tolv. Vi vil også 
godta et nesten like presist svar som gjelder disse tolv 
og sju andre.

• Jordas hånd
• Den store marken
• Tallblyanten på rømmen
• Rar benk
• Munnben
• Putemannen

• Geometrisk rev 
• Kanin i trøbbel 
• Ansiktsløs mann
• Roggbif
• Instrument 
• Mitt mot



3. Skulpturer i Prinsesse Ingrid Alexandras 
Skulpturpark

Likeverdig: 
Skulpturer i Prinsessens skulpturpark
Barneskulpturer i Slottsparken

Vi godtar: 
Skulpturer i Slottsparken
Statuer i Slottsparken



4. Disse to bilene er begge av hvilket merke og 
hvilken modell, som har blitt laget siden 1982? Dette 
har vært en populær småbil i mange år. Bildene kan gi 
et glimt av navn og logo.





4. NISSAN MICRA

Likeverdig: 

Nissan March, Datsun Micra



5. En zoologisk tankenøtt: Det neste lysbildet viser 
seks av de sju norske fugleartene med en gitt 
fellesnevner, men én art mangler. Hvilken art?





5. LAPPSPOVE

(Artsnavnene begynner med lapp-.)



6. Det norske læreplanverket definerer fem 
grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver tester to 
av disse, men også en tredje ferdighet. Hva er denne 
tredje ferdigheten, som altså ikke er definert som 
grunnleggende? Ett ord holder som svar.



6. ENGELSK



7. Hvilket jojotriks er det denne karen utfører? 





7. «VUGGEN» (eller på engelsk: «ROCK THE BABY»)



8. Vår eneste aktive vulkan, Beerenberg på Jan 
Mayen, hadde sitt foreløpig siste utbrudd i andre 
halvdel av hvilket århundre?



8. 1900-tallet



9. Hva slags høy og smal konstruksjon finner vi 
verdens høyeste av i Alger, med rundt 265 meter? 
Konstruksjonen er en del av bygningen Djamaa el 
Djazaïr. 



9. MINARET

Vi godtar: 

moskétårn

Ikke riktig: 

moské



10. Hvilket ord mangler her: Det norske 
tegneseriebladet Pyton (1986–1996) blir kalt «bladet 
som ga (…) et ansikt»?



10. RUMPEHUMOREN



11. De neste to bildene viser en som var viktig i 
hjemlandets kamp for selvstendighet fra 
Storbritannia. Som landets første president fremmet 
han et multietnisk demokrati. Han satt fra 1966 til 
han døde i 1980. Senere skulle sønnen bli president i 
samme land. Hvilket land er det?





11. BOTSWANA



12. Over til sannsynlighet og statistikk. Tenk deg en 
normalfordeling. Da er det rundt 95,45 prosent 
sannsynlig at en enkelt data ligger maksimalt hvor 
langt unna gjennomsnittet?



12. TO STANDARDAVVIK

Likeverdig:

2σ



13. Tour de France 2022 handlet mye om Danmark. 
Rittet startet der og Jonas Vingegaard vant 
sammenlagt. Dessuten var det to andre dansker blant 
etappevinnerne, født i 1993 og 1995. Si navnet på én 
av dem. 



13. Magnus CORT NIELSEN (ett av navnene er nok) 
eller Mads PEDERSEN



14. Hva er den kjemiske formelen til forbindelsen 
det er mest av i for eksempel denne gelen? 
Strukturformel eller bruttoformel er greit.





14. C2H5OH eller C2H6O



15. I 1954* fikk Wenche Foss sitt første barn. 
Sønnen hadde Downs syndrom og døde som liten. 
«Knapt noe enkeltmenneske har gjort så mye for å 
åpne folks øyne når det gjelder utviklingshemmedes 
kår i Norge», skriver Norsk biografisk leksikon om 
henne. Sønnen het Christian August, men hun omtalte 
ham vanligvis med hvilket kallenavn?

*1953 i noen kilder



15. TOMMELITEN



16. Siden årtusenskiftet har HBO markert seg som 
en viktig skaper av TV-serier. Hva står de tre 
bokstavene for?



16. HOME BOX OFFICE



17. Feijoada er å regne som nasjonalrett i Brasil, 
men er også populær i andre portugisisktalende land. 
Matrettens navn er avledet av feijão. Dette er ikke 
overraskende det portugisiske ordet for ... hva? 



17. BØNNE



18. Batiste regnes som verdensledende på dette 
produktet, der de har varianter som Tropical og 
Cherry. Hvilket produkt?



18. TØRRSJAMPO



19. På hvilken øy ligger byen Saint John’s, som er 
hovedstaden i landet?



19. ANTIGUA

Ikke riktig: 

Antigua og Barbuda



20. Hvilken av fedrene i folkeeventyret Den 
syvende far i huset befinner seg på kjøkkenet? Han 
ligger foran peisen og blåser på varmen. 



20. Den ANDRE far i huset



21. Ordet karsinogen hører hjemme i medisinsk 
sammenheng og kan være et substantiv eller et 
adjektiv. Dersom vi tenker på det som et adjektiv: Hva 
er et mer brukt synonym for karsinogen?



21. KREFTFREMKALLENDE



22. På øya Sør-Hidle i Ryfylke har man bygget opp 
en vakker hage med et vidtspennende utvalg planter 
fra hele verden. Et besøk inkluderer båttur fra 
Stavanger, omvisning og middag i restauranten. Hva 
heter opplevelsesstedet, som disse to bildene er 
hentet fra? Navnet spiller på et maritimt uttrykk, men 
her handler det altså om planteliv. 





22. FLOR & FJÆRE



23. Her ser vi et millionpundsspørsmål stilt i 
britiske Who Wants to Be a Millionaire?. Hvilken 
konkurranse med første race i 1907 var alternativ D, 
altså det korrekte svaret?





23. Isle of Man TT (også kalt Tourist Trophy)

Vi godtar: 

TT

Isle of Man Tourist Trophy

Ordlyder som «Isle of Man-løpet», «motorsykkelløpet 
på Isle of Man»



24. Når vi ser på jordbruksrevolusjonens inntog og 
spredning i Europa – millennium for millennium – er 
det tydelig hvor den kom fra og hvor den gikk hen. Vi 
kan markere prosessen ved å tegne en stor pil på 
kartet over verdensdelen. Bør pilen peke mot 
nordvest, nordøst, sørvest eller sørøst? 



24. NORDVEST



25. Hva heter han som er vokalist og frontfigur 
i hardrockbandet som her fremfører en av sine godt 
kjente sanger?



25. 



25. Till LINDEMANN
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