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Tentamen 1, Fysik 
 
Inga hjälpmedel förutom skrivmateriel får användas. För godkänt krävs minst 18 p, för väl 
godkänt krävs minst 24 p. 
 
 
1 Förklara, med hjälp av en figur, hur våra årstider uppstår. (2 p) 
   
2 Beskriv vad som händer om du gnider en ballong mot ditt ny- 
 tvättade hår och sedan för ballongen mot långsidan av en tom  
 aluminiumburk som du lagt på ett bord.  
 
 Förklara också, med hjälp av text och figur, varför detta händer. (2 p) 
  
3 Schemat till höger visar en krets med tre likadana  

lampor. Genom lampa B går strömmen 3 A. 
   
a) Åt vilket håll går elektronerna i denna krets? 

 
b) Hur stor ström går genom lampa A? 

 
c) Vad händer med ljusstyrkan hos lampa A om du 

skruvar ur lampa B? 
     (3 p) 
 

 
4 Kan bläckfiskar höra? Ja, men bara frekvenser upp till 500 Hz. 

De har hårceller vid två säckliknande organ nära hjärnbasen. Inuti säckarna finns 
ett litet korn av kalciumkarbonat kallad statolit, och när hårcellen rör sig mot 
detta skickas en elektrisk signal till hjärnan och berättar att bläckfisken upptäckt 
ett ljud. 

  
 Vilken våglängd i vatten har en ton som har frekvensen 500 Hz? 

Ljudhastigheten i vatten är ungefär 1500 m/s.  (2 p) 
 

5 När kan vi se en regnbåge och åt vilket håll ser vi den? I vilken  
ordning nerifrån och	upp kommer regnbågens färger?  
 Hur uppstår regnbågen?    (2 p) 

6 Den som har sommarstuga dit inga elledningar når kan ändå hålla sig med kyl 
och frys, som då drivs med 12 V-batterier (som i sin tur kan laddas med 
solceller). Ett skåp med kyl på 178 l och frys på 41 l uppges ha en 
strömförbrukning på i medel 6,0 A. 

 a)   Vilken medeleffekt ligger denna kyl/frys på?   (2 p) 

 b)   Antag att du driver kylaggregatet med ett batteri märkt "12 V, 120 Ah". Hur 
 länge kan du då ha på denna kyl/frys utan att ladda batteriet? 
      (1 p) 

 
A 

B 

C 
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7 Trådlösa nätverk använder radiosignaler på två frekvensområden, 2,4 GHz och 5 
GHz, där det sistnämnda området har kortare räckvidd än det förstnämnda, men 
det är också mindre känsligt för störningar. 

 Vilken våglängd har radiovågor som har frekvensen 5 GHz? Prefixet G står för 
"giga", en miljard. 
      (3 p) 

8 För nedanstående fyra olika situationer beskrivs två krafter. Ange för varje 
 situation om de beskrivna krafterna är lika stora, eller i annat fall, vilken av 
 krafterna som är störst. 
 
a) En hiss som är på väg uppåt bromsar in. Inne i hissen finns du, som dels 
påverkas av en tyngdkraft G, dels av en kraft F från hissgolvet. 

b) En person hoppar ner i vattnet från ett hopptorn och sjunker ner under ytan 
innan han simmar upp mot ytan igen. När personen befinner sig i luften 
påverkas han av en gravitationskraft G1 och när han befinner sig helt och hållet 
under vatten påverkas han av en gravitationskraft G2.  
 
c) Ett barn åker i berg- och dalbanan Balder på Liseberg. När hon i full fart 
befinner sig allra längst ner i en av banans "dalar" påverkas hon av sin tyngd G 
och av en uppåtriktad kraft från vagnen hon sitter i, F. 
 
d) En ballong som du gnidit mot ditt hår och därefter placerat i taket hålls kvar 
där av en elektrisk kraft F1 från taket. Ballongen drar samtidigt ner taket med en 
elektrisk kraft F2.    (2 p) 

 
9 En del av det centrala innehållet för årskurs 1 - 3 utgörs av "Materials 

egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna... 
magnetism...". Beskriv vilka föremål du tar fram som dina kommande elever ska 
få sortera när de arbetar med detta moment. Motivera valet. (2 p)  
  

10 Alingsås Tingsrätt har nyligen dömt en man till 30 dagsböter för brott mot 
vapenlagen då mannen byggt sig en så kallad potatiskanon. Mannen sa i rätten 
att han inte kände till att potatiskanonen kunde betraktas som ett vapen, och att 
kanonen enbart testats en gång, på en parkeringsplats i Lerum. När den laddade 
potatisen bara flög två meter innan den blev mos så tröttnade han på apparaten.  

  
 Andra potatiskanonbyggare har dock fått bättre fart på sina potatisar och nått en 

utgångshastighet på ungefär 50 m/s. 
 
 a)   Hur stor är denna hastighet uttryckt i km/h?  (1 p) 
 
 b)   Antag att en potatis skjuts i väg rakt uppåt med hastigheten  
 50 m/s. Hur högt skulle potatisen då nå förutsatt att luftmotståndet  
 kan försummas?    (3 p) 
  
 c)   Hur lång tid tar det innan potatisen kommer ner till marken  
 igen, och hur hög hastighet har den då? Antag även nu att luftmot- 
 ståndet kan försummas.     (2 p) 
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11  
 

 
 
 
 Fotona ovan visar båda ett par polaroidfilter i svarta ramar som satts fast mot en 

fönsterruta. Mellan filtren har en vinkelhake i genomskinlig plast placerats.  
 
 Skriv en bildtext till fotona där du förklarar de fenomen som  
 syns, och beskriv samtidigt viktiga egenskaper hos synligt ljus. (3 p) 

 
  
 
 
 
 
 


