
1 – Nervesystemet 

 

Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et oplæg på 10 min om 

nervesystemet. 

Du skal komme ind på nervecellens opbygning, hvordan en nerveimpuls opstår og viderebringes 
samt på hvilken måde alkohol påvirker nervesystemet.   
 
I dit oplæg skal du analysere og inddrage elementer fra forsøget om ”alkohols påvirkning på 

nervesystemet”. 

 

 

 

2 – DNA og nedarvning 

 

Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et oplæg på 10 min om kost og 

fordøjelse. 

Du skal komme ind på opbygningen af DNA. Du skal forklare, hvordan egenskaber nedarves både 

recessivt og dominant samt komme med eksempler på, hvordan mutationer kan opstå. 

 
I dit oplæg skal du analysere og inddrage elementer fra forsøget om blodtypebestemmelse. 

 

 
 
 



3 – Kost og fordøjelse 

 

Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et oplæg på 10 min om kost og 

fordøjelse. 

Du skal komme ind på, hvordan blodsukkeret bliver reguleret. Du skal endvidere forklare, hvordan 
de energigivende stoffer nedbrydes ved hjælp af enzymer.  
 
I dit oplæg skal du analysere og inddrage elementer fra forsøget om blodsukkermåling. 

 

 

4 – Menneskets udvikling 

 

Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et oplæg på 10 min om 

menneskets udvikling. 

Du skal komme ind på, hvilke elementer der igangsatte udviklingen af mennesket, herunder hvad 

der driver evolution og udvikling af arter. Du skal komme ind på, hvordan man kan bruge 

bioteknologi til at forklare om to arter er beslægtet med hinanden.   

 
I dit oplæg skal du inddrage og analysere elementer fra forsøget ”Kraniemåling af Chimpanse, 

A.afarensis, H. erectus og H. sapiens” 

 

 

 

 

 

 



5 – Kvælstofforurening 

 

Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et oplæg på 10 min om effekterne 

af kvælstofforurening i naturen. 

Du skal komme ind på, hvordan forskellige faktorer påvirker organismer i et økosystem. Du skal 

forklare opbygningen af en plante, og hvordan den er afhængig af forskellige næringssalte. Du skal 

forklare kvælstofkredsløbet. Du skal forklare sammenhængen mellem forskellige typer af 

organismer og af mængden af nærringssalte i et vandløb.  

 

I dit oplæg skal du analysere og inddrage elementer fra den virtuelle vandløbsundersøgelse  

 

 

 

6 – Kredsløb og motion 

 

Med udgangspunkt i det vedlagte bilagsmateriale skal du holde et oplæg på 10 min om kredsløb 

og motion. 

Du skal komme ind kredsløbets opbygning, samt på respirationen i en muskelcelle. Du skal 

forklare, hvordan motion kan gavne kroppen.  

 
I dit oplæg skal du analysere og inddrage elementer fra forsøget om hæmatokritmåling. 

 


