
Prøveopgaver 
  

 
 

Spørgsmål nr. Titel 
1  Bruger du beskidte tricks i køkkenet? 

2 Genetik og genetisk variation - Genetik 

3 Genetik og genetisk variation - Menstruationscyklus 

4 Genetik og genetisk variation - Evolution 

5 Nervesystemet og alkohol  

6 Er forureningsgraden i Vestvolden høj eller lav? 

7 Er forureningsgraden i Vestvolden høj eller lav? - Fotosyntese 



Tema:  Bruger du beskidte tricks i køkkenet? 

 

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen.   

  

 
1. Forklar, hvordan bakterier er opbygget og hvordan de vokser 
2. Redegøre for dit eksperimenter ”bakterier på hænder og bakterier i fødevarer” og diskutér dine opnåede resultater   
3. Forklar, hvordan du nåede frem til et innovativt løsningsforslag ift. hvordan vi undgår brug af beskidte tricks i køkkenet. 
  





Håndvask/ 
Antal kolonier (CFU) 
pr. område 

Område 1 
Inden 
håndvask 

Område 2 
Efter 
håndvask 

Område 3 
Efter tørring 

Område 4  
Efter 
ethanol  

Person          

Gruppe Bakterier pr. gram kød 
fra køleskab 

Bakterier pr. gram kød i 
stuetemperatur 

    



Tema:  Genetik og genetisk variation - Genetik 
  

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen.   

 
 
1. Redegøre for DNAs opbygning og forklar, hvordan gener bestemmer cellens egenskaber  
2. Diskutér resultaterne fra din undersøgelse af fordeling af elever i 1.e, der kan smage eller ikke kan smage stoffet PTC 

(phenylthiocarbamid). Inddrag den globale fordeling i din diskussion 
3. Diskutér, hvad viden om arvelige egenskaber kan bruges til. 

 





Ikke-smagende mænd og 
drenge 
  
Smagende mænd og drenge 
  
 
Ikke-smagende kvinder og piger 
  
Smagende kvinder og piger 

Antal PTC-smagere Antal PTC-ikke-smagere 

 16 (57%) 13 (43%) 

 

 

 

Resultater for hele klassen: 





Tema:  Genetik og genetisk variation - Menstruationscyklus 
  

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen.   

 
1. Redegør for opbygningen og funktionen af de kvindelige kønsorganer 
2. Redegør for ægmodnings- og ægløsnings-processen og forklar hormonernes rolle i denne proces 
3. Forklar, med udgangspunkt i kvindens menstruationscyklus, hvordan p-piller og en ægløsningstest virker herunder skal du analyser de 

resultater 1e opnåede da nogle af pigerne testede om de havde ægløsning. 
 







Tema:  Genetik og genetisk variation - Evolution 
  

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen.   

 
1. Redegøre for opbygningen af en eukaryot celle samt for opbygningen af DNA 
2. Redegøre for, hvilken betydning en genmutation kan have, idet du inddrager proteinsyntesen 
3. Redegør for evolution, herunder skal du forklare begreberne variation, konkurrence og naturlig selektion. Inddrag dit eksperiment med 

naturlig selektion 
4. Vurder om mutationer er en forudsætning for evolutionen. 

 
  







Birkemålere 

Bille-farve Antal fra start Start-fordeling Antal til slut Slut-fordeling 
Lys 25 50 %     
Mørk 25 50 %     
I alt 50 100 % 30 100 % 



Tema:  Nervesystemet og alkohol  

  

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen. 
 
1. Forklar, hvordan nervesystemet er opbygget 
2. Forklar, hvordan en nerveimpuls overføres fra en nevecelle til en anden  
3. Redegøre for, hvordan alkohol påvirker nervesystemet  
4. Inddrag dine egen resultater fra eksperimentet ”alkohols indflydelse på cellemembraner” og grafen vist på sidste bilag i en samlet 

diskussion af eksperimentet og de opnåede resultater.  







Alkohols påvirkning af cellemembranen 



Tema:  Er forureningsgraden i Vestvolden høj eller lav? 
  

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen. 
 
1. Redegøre for, hvordan iltforholdene i et vandløb varierer gennem døgnet, og forklar de biotiske og abiotiske processer, der har betydning for 

variationen i iltindholdet 
2. Forklar udvalgte dyrs tilpasninger til iltforholdene 
3. Inddrag din egen undersøgelse af Vestvolden i en analyse af figuren vist på side 2 
4. Diskutér, hvordan man kan sikre en god økologisk vandkvalitet i danske vandløb. 
 



Side 2 



Kvælstof er det samme som nitrogen 



Tema:  Er forureningsgraden i Vestvolden høj eller lav? - Fotosyntese 
  

Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og vedlagte bilag skal du lave en fremlæggelse på max 10 minutter. Efter din fremlæggelse 
foregår eksamen som en dialog. Alt bilagsmaterialet forventes inddraget under eksamen. 

 
1. Redegør for fotosyntese og respiration 
2. Redegør for eksperimentet ”Lys betydning for fotosyntese” og diskutér dine resultater under inddragelse af grafen vist på side 2 
3. Forklar, hvorfor fx alger har brug for næringsstoffer og hvad der sker, hvis et vandløb tilføres mange næringsstoffer eller meget dødt organisk 

materiale. 
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