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1. Rena grekiskan 

Grekiska arkeologer har hittat en gammal stentavla med något som verkar vara inristade 

matematiska formler. Med hjälp av andra stentavlor har de lyckats komma fram till att 

Θ (Theta) betyder två, Σ (Sigma) betyder fyra och att tecknen +, - och = har samma 

betydelse som för oss.  

Hjälp arkeologerna att identifiera siffertecknen Ω (Omega), ∆(Delta), Ψ(Psi),

Φ(Fi)och Π (Pi). 

På stentavlan står: 

Ω − Θ − Σ = Φ 

Θ + Σ = Ω 

Δ + Π = Σ 

Δ − Π = Θ 

Π + Ψ = Ω 

Svar: 

 𝛺 = 6, ∆= 3, Ψ = 5, Φ = 0, Π = 1 

Tecknen är de grekiska versalerna: 

 Π =  𝑃𝑖, ∆= 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎, Ψ =  𝑃𝑠𝑖, 𝛷 = 𝐹𝑖, Ω = 𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎, 𝛩 = 𝑇ℎ𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑐ℎ Σ = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 

Tid: 2 min. 

Poäng: 1 p per rätt tecken, max 5p 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ledtråd 

Vem där? 

Ni kommer få ledtrådar upplästa för er och ni kommer att se bilder som associerar med den 

person som vi söker. Ni ska ge ett svar per poängnivå. Ni får skriva nytt svar på varje nivå. Ett 

poäng per rätt svar. 

Ledtrådar: 

1. Biolog och geolog med som härstammar från land med hårfagra domare och svajande 

Jacks, har associationer till känd monark. Född samma år som Abraham Lincoln. 

2. Denna person var far till 10 barn. Deltog på en expedition med känt ett skepp som har 

samma namn som en hundras. 

3. Expeditionen pågick i fem år där de besökte en ögrupp där Godzilla-liknande varelser är 

ett kännetecken. På denna ögrupp väckte ett antal finkar ett stort intresse hos honom. 

4. Är känd som en av grundarna till evolutionsteorin och hans bok ”Om arternas uppkomst” 

väckte stor uppmärksamhet. 

5. Denna Charles har fått en egen ism uppkallad efter sig. 

Svar: Charles Darwin 

Förklaring av ledtrådar: 

5 poäng: Biolog och geolog med som härstammar från land med hårfagra domare och 

svajande Jacks Domare i England bär peruk(brottsmål) och Union Jack är namnet på deras 

flagga. har associationer till känd monark: Prins Charles, samma förnamn. 

4 poäng: Deltog på en expedition med känt ett skepp som har samma namn som en hundras. 

Skeppet och hundrasen Beagle.  

3 poäng: Godzilla liknade varelser är ett kännetecken: Ödlan, Galapagos landleguan.  

Tid: 15 s per ledtråd. 4 min 

Poäng: Ett poäng per rätt svar. Max 5 poäng. 

 



 

 

3. Metallcylinder 

Framför er har ni fem metallcylindrar märkta A, B, C, D och E. Alla cylindrar är lika stora. Nedan har ni 

information om sju olika metaller, betecknade 1 – 7. 

Cylindrarna ni fått består av fem av de sju metallerna beskrivna nedan 

Metall 1: densitet 2,7 kg/l, omagnetisk   
Metall 2: densitet 11,3 kg/l, omagnetisk   
Metall 3: densitet 7,9 kg/l, magnetisk                   
Metall 4: densitet 14,3 kg/l, omagnetisk   
Metall 5: densitet 8,9 kg/l, omagnetisk   
Metall 6: densitet 7,1 kg/l, omagnetisk   
Metall 7: densitet 3,9 kg/l, magnetisk 

Para ihop rätt metall med rätt cylinder. 

Till er hjälp har ni en våg, en magnet, en miniräknare och informationen ovan om de olika ämnena. 

Vikten beror på ämnets densitet gånger dess volym. Alla cylindrarna har samma volym.  Ledning: Ni 

behöver inte bestämma volymen för att kunna lösa problemet. 

Svar: A(Aluminium)-1, B(Koppar)-5, C(Järn)-3, D(Bly)-2, E(Zink)-6. Metallerna 4 och 7 finns inte.   

Lösning: 

Ett sätt att lösa problemet är att kolla vilken cylinder som är magnetisk. Det är cylinder C. Denna 

måste då ha densitet 7,9 (metall 3) eller 3,9 (metall 7). Men om man jämför med cylinder A, ser man 

att den är mer än dubbelt så lätt, och ingen är mer än dubbelt så lätt som metall 7, så den 

magnetiska måste vara metall 3. Vi har då C=3. Nu vet vi densiteten på C, och genom att titta på 

förhållande i vikt mellan C och de övriga kan dessa identifieras. Metallerna 4 och 7 finns inte.  De 

ämnen som användes var: Aluminium =A, Koppar = B, Järn = C, Bly= D, Zink = E. 

Poäng: 5 poäng, ett poäng per rätt metall. 

Tid: 4 min. 

 

 

 

 



 

 

4. Energi från solen 

Det talas mycket om solceller och solfångare. Solcellen bygger på den så kallade 

fotoelektriska effekten, vilken innebär att energin i solljuset tas upp av elektroner på ett sätt 

som gör att en elektrisk ström alstras.  

I solfångaren tas solljusets energi upp så att solfångarens temperatur ökar. Den varma 

solfångaren värmer i sin tur upp något annat (oftast vatten) som är i god kontakt med 

solfångaren. Effektiva solfångare kan värma upp vatten till temperaturer på minst 100 

grader. 

Solcellen ger en energiform som har ett bredare användningsområde jämfört med den som 

solfångaren ger. Samtliga av uppgifterna nedan är möjliga att lösa med ett effektivt 

solcellssystem, men hur är det om man använder en solfångare? 

För var och en av nedanstående uppgifter, ange om de är möjliga (Ja) eller omöjliga (Nej) att 

utföra med en effektiv solfångare (utan hjälp av någon annan energiomvandlande apparat). 

a) Få en lampa att lysa 

b) Värma ett hus 

c) Driva ett elektriskt leksakståg. 

d) Driva en mikrovågsugn 

e) Driva en ångmaskin 

Svar: 

a) Nej 

b) Ja 

c) Nej 

d) Nej 

e) Ja 

 

Tid: 1,5 min. 

Poäng: 1 poäng per rätt svar. Max 5 p. 

 

 



 

 

5. Sant/Falskt 

Påståenden 

1. Smittkoppor betraktas idag som en utrotad sjukdom. 

2. Elektroner i en syreatom kretsar alla i samma skal. 

3. Newton är en enhet för att ange energi. 

4. Bakterier förökar sig genom att släppa ut sporer. 

5. Olivolja har lägre densitet än flytande vatten. 

Svar: 

1. Sant 

2. Falskt 

3. Falskt 

4. Falskt 

5. Sant 

Tid: 10 s per påstående. 

Poäng: 1 p per rätt påstående. Max 5 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Tyngdlösa astronauter 

På rymdstationen ISS råder tyngdlöshet, och dessutom är tillgången på vatten och syre 

begränsad. Man måste därför utveckla speciella tekniker för att överleva i den miljön.  

 

1) Vad händer om en astronaut råkar hälla ut ett glas vatten? Ange ett rätt alternativ! 

A) Vattnet flyger upp i taket.  

B) Vattnet hamnar på golvet. 

C) Vattnet förångas nästan omedelbart. 

D) Vattnet formas till en eller flera bollar som svävar omkring. 

 

2) Varför svävar astronauterna omkring i rymdstationen utan att dras ner mot golvet. Ange 

ett rätt alternativ! 

A) De är så långt från jorden att jordens dragningskraft inte verkar där och alltså kan 

försummas.  

B) De befinner sig ovanför atmosfären och gravitationen upphör i vakuum. 

C) Både astronauten och rymdstationen faller lika fort, men cirkelrörelsen i omloppsbanan hindrar 

dem från att falla mot jorden. 

D) Månens gravitation drar lika mycket uppåt som jorden drar nedåt och därför uppstår en 

balans när krafterna tar ut varandra. 

 

3) I vilken eller vilka av följande situationer råder tyngdlöshet? Med tyngdlöshet menas att 

föremål kan sväva fritt där utan att falla mot golvet. Svara sant (S) eller falskt (F) bakom varje 

påstående: 

A) Inne i en glaskupa med vakuum i ett laboratorium på jorden? 

B) Inne i en hiss som faller fritt då hisskabeln gått av. 

C) Inne i en bil som precis lättat på ett backkrön. 

D) I en svävare som åker med jämn hastighet just ovanför en vattenyta. 

 

Svar: 

1) Svar: D. Det formas till en eller flera bollar. 

2) Svar: C. Både astronauten och rymdstationen faller lika fort, men cirkelrörelsen i omloppsbanan 

hindrar dem från att falla mot jorden. 

3) Svar: A=Falsk, B=Sann, C=Sann, D=Falsk.  

 

Tid: 1,5 min. 



 

 

 

Poäng: Poäng: 2 + 2 + 4 (ett rätt per rätt S eller F) = 8p max. 

 

Kommentarer och bedömning: 

1) I tyngdlöst tillstånd åker vattnet varken upp i taket eller ner på golvet.  Vattnet kommer 

att sväva tyngdlöst.  Vattnet ytspänning gör att vattnet drar ihop sig till en boll eftersom en 

boll är den form som har minst yta för en given volym och är det som kräver minst energi att 

blida.  Inne i rymdfärjan är lufttrycket normal och därmed förångas inte vattnet som det 

skulle ha gjort i vakuum. 

2) Gravitationskraften från jorden sträcker sig lång ut, mycket längre än till ISS. Gravitationen 

verkar oavsett om vi har vakuum eller luft. Månen är både mindre och mycket längre bort än 

jorden sett från ISS. Dragningskraften från månen blir därför betydligt mindre än den från 

jorden och den kan inte balansera jordens dragningskraft. 

Det som gör att ISS inte ramlar ner är att stationen åker runt jorden i en cirkelbana med hög 

fart. När man åker i en cirkelbana upplever man det som att man slungas ut.  

3) Vakuum skapar inte tyngdlöshet. Vakuumet i rymden gör det bara lättare att röra sig fort 

eftersom luftmotståndet inte finns där. I en hiss som faller golvet undan för personerna i 

hissen, och personerna kommer att sväva i hissen i tyngdlöshet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Synliga effekter 

Om man vet spänningen (U) över och strömmen (I) genom en lampa så kan man beräkna 

lampans effektförbrukning (P) genom sambandet: P = U * I  

Strömmen (I) kan beräknas om man vet lampans resistans (R) med hjälp av Ohm’s lag:           

U = R * I 

Delfråga a:  

Ett batteri och en lampa är sammankopplade enligt figur. 

 

Sortera följande fyra batteri och lampkombinationer i storleksordning vad gäller 

effektförbrukning. Ange den kombination som har högst effektförbrukning först.  

A. Lampa med R = 100 Ohm och batteri med U = 6 Volt.  

B. Lampa med R = 100 Ohm och batteri med U = 12 Volt.  

C. Lampa med R = 200 Ohm och batteri med U = 6 Volt.  

D. Lampa med R = 200 Ohm och batteri med U = 12 Volt 

 

Delfråga b:  

Två lampor är parallellkopplade till ett batteri enligt figur. Notera att vid parallellkoppling får 

båda lamporna samma spänning. 

Batteri Lampa 

12 Volt 

Lampa 

100 Ohm 200 Ohm 

Batteri Lampa 



 

 

Vad blir den sammanlagda effekten som tas ut ur batteriet?  

Och vad är enheten som man anger effekt med? 

 

Svar: 

Delfråga a: B(1,44W) – D(0,72W) – A(0,36W) – C(0,18W) 

Delfråga b: 2,16 W (Watt) 

Genom att kombinera de två givna formlerna får man formeln P = U2 / R som kan användas 

för att bestämma de olika kombinationernas effektförbrukning. I den givna uppgiften blir 

effekterna i tur och ordning: 0,36W, 1,44W, 0,18W respektive 0,72W. 

Effektförbrukningen ökar med spänningen i kvadrat vilket gör att en ökning av spänningen 

med ca 40% fördubblar effektförbrukningen (vid oförändrad resistans). Effektförbrukningen 

är däremot omvänt proportionell mot resistansen, så en dubblering av resistansen halverar 

effektförbrukningen (vid konstant spänning). 

En parallellkoppling av två lampor enligt figur är samma sak som att koppla in två lampor till 

samma eluttag. I båda fallen får lamporna samma spänning och därmed kan effekten räknas 

ut för vardera lampan separat och sedan summeras. I uppgiften är det alltså en summering 

av 1,44W och 0,72W. 

Bedömning & poäng: 

Maxpoäng: 6 p (3+3) 

Delfråga a: 3 p för helt rätt svar 

                      Endast 1p om ett eller fler fel men B anges som högst effektförbrukning  

Delfråga b:  +2p för rätt mätetal 

                      +1p för rätt enhet 

 

Tid: 2 minuter 

 

 

 



 

 

8. Köbildning 

Lagen kallar in två extra lagmedlemmar. Alla fem i det förstärkta laget tar på sig varsin hatt i 

färgerna silver/grå, gul, blå, röd och grön. Ni ska vända mot publiken och med ryggen mot 

tavlan bilda en kö. De inbördes placeringarna i ledet bestäms av ett antal påståenden. 

1) blå och gul står intill varandra  

2) det står en person mellan röd och grön 

3) vit står någonstans framför blå i kön 

4) grön står i ena änden i ledet 

5) gul och röd står intill varandra 

När laget anser sig klart räcker alla i laget upp varsin hand. 

Svar: Lagen ska vara vända mot publiken i ordningen: Först står grön, därefter vit, röd, gul 

och blå. 

Poäng: 1 p för varje uppfyllt påstående, max 5 p. 

Tid: 3 minuter 

Denna fråga är också utslagsgivande om flera lag kommer på samman slutpoäng i 

regionsfinalen. 

 

I första hand det lag som först löste uppgiften korrekt. 

I andra hand det lag som fick flest poäng på denna uppgift. 

I tredje hand det lag som först räckte upp sina händer. 

 

 


