
1
Världens största och nyaste rymdteleskop gjorde häpnads-
väckande upptäckter under 2022. Nytagna bilder av planeten 
Jupiters enorma röda fläck och de första bilderna på en 
planet utanför vårt solsystem, en så kallad exoplanet, är 
några av upptäckterna.Vad heter teleskopet? 

Svar: James Webb-teleskopet

2
I februari genomfördes de 24:e olympiska vinterspelen 
Sverige vinner 8 guld, 5 silver och 5 brons. 
I vilken stad gick OS av stapeln? 

Svar: I Kinas huvudstad Peking. 

3
Vem var det som vann den svenska Melodifestivalen med 
låten ”Hold Me Closer” i mars?

Svar: Cornelia Jacobs



4
När drottning Elizabeth av England dog så var hon den 
regent som suttit längst på tronen i England. Hon är den 
första brittiska regenten någonsin att uppnå denna mil-
stolpe, och hennes regenttid är den fjärde längsta i världen. 
Hur många år hade hon då suttit på tronen? 

Svar: 70 år

5
Under världsmästerskapen i friidrott i USA i juli sätter 
Armand Duplantis nytt världsrekord i stavhopp. 
Hur högt hoppade han?

Svar: 6,21 meter

6
Elon Musk lade ett bud på ett stort företag under året. 
Summan var 44 miljarder dollar, men han drog tillbaka sitt 
bud vilket ledde till att företaget stämde Musk. I oktober slut-
fördes emellertid hans köp av företaget. Vilket är företaget? 

Svar: Twitter

7
I år har det kommit en uppföljare till succéfilmen Top Gun 
som kom 1986. Årets film har ett tillägg till namnet 
Top Gun, vilket är det namnet?

Svar: Top Gun Maverick



8
Ett väldigt populärt svenskt radioprogram firade 60 år under 
2022. Man gjorde det bland annat med en föreställning i Ber-
waldhallen i oktober. Vilket är radioprogrammet?

Svar: Svensktoppen

9
Årets trendigaste maträtt kommer från Hawaii och består av 
en skål med rå marinerad fisk – ofta lax eller tonfisk, ris och 
olika sorters tillbehör som avokado, mango, edamamebönor 
och grönsaker. Vad heter den här trendiga rätten?

Svar: Poké bowl

10
Han har gjort fantastiska prestationer under det här året med 
dubbla OS-guld, världsrekord och VM-guld. Vem var det som 
vann Bragdguldet 2022? 

Svar: Nils van der Poel


