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Quizmaster Atle Nielsen har de siste årene hatt stor suksess med Quizbibelen og Hyttequiz.
Nå har han pønsket ut 1000 familievennlige spørsmål som familien kan samle seg rundt i førjulstiden og i
romjula.
Mange av spørsmålene handler selvfølgelig om julen, men her er også spørsmål innen de klassiske kategoriene
geografi, historie, samfunn, natur, kultur, kjendiser, sport og vitenskap.
Julequiz.
Dette er en inaktiv quiz, du kan ikke vinne flaxlodd her. Men du kan fortsatt ta quizen og se gjennom fasit.
Test dine allmenkunnskaper hver dag frem mot julaften. Vi fyller på med ti daglige ferske spørsmål laget av
Aftenpostens redaksjon. Quiz / Julequiz / Aftenposten.no. Har du tips, eller er det noe i denne quizen du mener
er feil eller upassende så send oss gjerne en e-post. Julequiz : Vinnere og julequizer med fasit. Dagens julequiz

finner du på forsiden av aftenposten.no I Flykninghjelpens julekalender kan du teste dine spåkkunnskaper.
Julequiz med TV BRA 1.desember. I dag besøker Isabel ordfører, Marte Mjøs Persen. Klarer du å gjette
personen vi snakker om? Send en epost til: post@tvbra.no. Ta en pause fra julestresset og ta en rask julequiz.
5 sci-fi-filmer du kan lære noe av Hollywood skal underholde – men hvis du følger godt med, kan du lære.
19.01.2011 :: Lett blanding av natur, musikk, mat og musikk :: 10 spørsmål med variabel vanskelighetsgrad
28.12.2013 :: 20 fleip eller fakta påstander! :: 20 påstander du skal avgjøre om er fleip eller fakta! Del gjerne
quizen videre med dine venner. Lykke til! Et førsteklasses hotellalternativ i Vikersund.
Kun 60 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Drammen, 25 minutter fra Hønefoss, og 40 minutter fra Kongsberg
Et førsteklasses restaurant tilbud i Vikersund ved Tyrifjorden. Kun 60 minutter fra Oslo, 30 minutter fra
Drammen, 25 minutter fra Hønefoss og 45 minutter fra Kongsberg

