
Det er nu, du skal vise, at du har fingeren på pulsen og ved, hvad der sker.

Se, om du kan svare rigtigt på de 16 spørgsmål om begivenhedernes gang i 2019. Vinderen af quizzen belønnes

med mousserende vin og chokolade. Quizzen lukker for besvarelser den 8. januar kl. 12:00

Nytårsquizzen -
2019

1. Inden den 17. juni 2019 skal der være afholdt folketingsvalg i Danmark. Hvem er
statsminister den 15. december 2019? 

Mette Frederiksen (A) 

Lars Løkke Rasmussen (V)

Kristian Jensen (V)

Uffe Elbæk (Å) 

En helt femte

2. I øjeblikket er 9 ud af 22 ministre i regeringen kvinder. Er der flere eller færre kvindelige
ministre i regeringen den 15. december 2019?

Flere

Færre

Det samme antal 

3. Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen stiller op til Folketinget for første gang. Hvor
mange mandater får Nye Borgerlige valgt ind?

0 mandater 

4 mandater  

5 mandater

6 mandater 

7 mandater 

8 mandater 

Over 8 mandater



4. Danmark har en af verdens højeste stemmeprocenter til parlamentsvalg. Men ved
folketingsvalget i 2015 faldt stemmeprocenten fra 87,7% i 2011 til 85,8%. Bliver
stemmeprocenten for folketingsvalget i 2019 højere eller lavere end ved valget i 2015?

Lavere

Højere



5. Dansk Folkeparti med Kristian Thulesen Dahl i spidsen høstede ved sidste folketingsvalg
over en femtedel af stemmerne. Er Dansk Folkeparti gået i regering ved slutningen af 2019?

Ja

Nej

6. FCK tilbringer vinterpausen 2018/2019 på en førsteplads i Superligaen efterfulgt af FC
Midtjylland og Brøndby IF. Hvem løber med mesterskabet, når sæsonen 2018/2019 er slut?

Brøndby IF 

FC København

FC Midtjylland 

Esbjerg 

Aab

Et helt sjette hold



7. Er Danmarks regent fortsat H.M. Dronning Margrethe 2. ved udgangen af 2019?

Ja 

Nej

8. Stopper Margrethe Vestager som medlem af EU-Kommisionen inden udgangen af
2019?

Ja

Nej



9. Langt de fleste unge vælger en almen studentereksamen (STX), når de er færdige med
grundskolen. Det er en udfordring i forhold til, at Danmark kommer til at mangle faglærte i
fremtiden. 
I 2018 søgte 19,4 procent en erhvervsuddannelse. Hvor mange unge søger direkte fra 9. og
10. klasse ind på erhvervsuddannelserne i 2019?

Under 19 procent

Mellem 19 og 21 procent

Mellem 21 og 23 procent

Flere end 23 procent

10. Vil andre lande følge i Storbritanniens fodspor og afholde en folkeafstemning om EU-
medlemskabet i løbet i 2019? 

Ja 

Nej



11. Michael Cohen, Trumps tidligere advokat, skal tre år i fængsel efter blandt andet skattesnyd
og brud på den amerikanske valglov. Er Donald J. Trump stadig præsident af USA ved
udgangen af 2019?

Ja

Nej

12. Bliver der tildelt en Emmy, Oscar eller Golden Globe-pris til en dansk film eller tv-
produktion i løbet af 2019?

Ja

Nej

13. Fredag den 29. marts 2019 ved midnat forlader Storbritannien EU. Lander premierminister
Theresa May en aftale med de resterende EU-lande inden da?

Ja

Nej



14. Ved sidste Eurovision blev den danske sang nummer 9 ved finalen. Kommer Danmark i
top 10 til næste Eurovision-finale, der skal afholdes i Tel Aviv den 18. maj 2019?

Ja

Nej

15. I øjeblikket har Alternativet og Det Konservative Folkeparti begge seks mandater i
Folktetinget. Hvem har flest mandater af de to partier ved udgangen af 2019?

Alternativet (Å)

Det Konservative Folkeparti (C)

De har samme antal 

16. Kommer statsministerkandidat Mette Frederiksen på det sociale medie Twitter inden
udgangen af 2019?

Ja

Nej



Navn  

E-mail-adresse  

Telefonnummer  

17. Hvis du ønsker at deltage i vores konkurrence om bobler og chokolade, bedes du
angive dine kontaktoplysninger her, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder quizzen.

Når der i spørgsmålene bruges tidsangivelsen ’ved/inden slutningen af 2019’ betyder det i praksis lørdag den 15.
december 2019. Tidsfristen er brugt for at give os mulighed for at bearbejde svarene inden årets udgang. Husk, at
svarene skal være os i hænde senest den 8. januar 2019 kl. 12:00.
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