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Titel 0:  Intro til fysik

Indhold Holdets website:
Kapitel 0: intro til fysik

I bogen
Kapitel 1 i Orbit B stx

Forsøg:

Forsøg 1: densitet af væsker

Omfang 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Hvad er fysik? Hvad er SI enheder, præfikser, størrelser,...

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning-par og gruppearbejde-forsøg

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2017-fy-c/undervisningsbeskrivelse#TOC-Titel-5:-Eksamensforberedelse
https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1HTHbEyzVd_1OFE4Xz8LmO7BjhkmEike0/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p415
https://docs.google.com/document/d/1onBxwfYSxhEtQ0plFa1n1scMICP4VFhmWZwu9rf_Nvw/edit#heading=h.iz8n4n1fbx32


Kapitel 1:  Energi

Indhold Holdets website.
Kapitel 1: energi
I bogen: Orbit B - stx
Hele kapitlet 2 i vores bog, bortset fra 2.8
Forsøg
Forsøg 2: isens smeltevarme
Forsøg 3: Nyttevirkning af en elkedel
Forsøg 4: bestemmelse af effekt ved trappeløb
Forsøg 5: Vandets fordampningsvarme

Omfang 18  timer

Særlige
fokuspunkter

Teori og virkelighed i energibegrebet. Anvendelse af
formler i konkrete situationer, eksperimentelt arbejde.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde,
korterevarende gruppearbejde, løsning af opgaver i par.

Kapitel 2 :  Bølger

Indhold Holdets website
Kapitel 2
I bogen: Orbit B - stx
I kapitel 3 i bogen skal du læse 3.1 og 3.2.
Du skal læse hele kapitel 4, bortset fra 4.5.
Du skal læse 5.1, 5.2 og 5.3
Du skal også læse om det elektromagnetisk spektrum.
Kapitel 7.3
Forsøg
Stående bølger på en streng
Stående bølger i et halvåbent rør
Bølgelængde bestemmelse vha. det optiske gitter.

Omfang 18 timer

Særlige
fokuspunkter

Bølgefænomener med særligt fokus på lyd og lys, og
hvordan disse fænomener opleves gennem sanserne.
Stående bølger på en streng og i et halvåbent rør, lidt om
emissions og absorptionsspektrum og doppler, samt
rødforskydning

https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1Uy5yBIzXfk0DOjFdw4vBaFWCAfp5zkUx/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p345
https://docs.google.com/document/d/1a2N2N4DnU6YBo61tjquTfb7RKtNUcAbz0D5ECpVav0M/edit
https://docs.google.com/document/d/1aLm7yT9YiSMtNU1989aWkQgFrk_ztjpw3q-o-VWS3BU/edit
https://docs.google.com/document/d/1DHtFDPeeIuv85Bl2Jmy5qS511FPuvXwTUdEV5i7iBxY/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1j4Wv-C_d7ww3ed-zepa34RuI2Zc3UL9-KrBgm5BPANo/edit
https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1AGMmidURcenPUc5zpCbuYUxKqd7ZDJB6/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p327
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p325
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p353
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p376
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p375
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p374
https://orbitbstx.systime.dk/index.php?id=503
https://drive.google.com/open?id=1b34tqcCD1GRMkBur4eMdMDzNqGhhM4z9AmzlpvKp5jg
https://docs.google.com/document/d/1UV9GmZXdFUuwrfmF1xpdVaOIO5-alEFkS6cHWsvYx5U/edit#heading=h.57878iilp2av
https://docs.google.com/document/d/1rcW7jPGwixUIjJdFoK9wjQCNixf-cVHgjoS3Uzw2RiA/edit?usp=sharing


Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning med korterevarende gruppearbejder.
Eksperimentelt arbejde med både lyd og lysbølger.

Kapitel 3:  Kernefysik og radioaktivitet

Indhold Holdets website:

Kapitel 3

Bogen Orbit B stx:

kapitel 11 i bogen.  Ikke 11.8.

Slides om radioaktivitet kapitel

Forsøg

Henfaldsloven

Halveringstykkelse af bly vha gammastråler

Omfang 18 timer

Særlige
fokuspunkter

Eksperimentelt arbejde og teori for kernefysik. Omtale af
energiforsyning ved kernekraftværker og fusionsenergi i
solen. E = m*c^2

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning og kortere gruppearbejder. Simulering
af henfald med terninger.

Kapitel 4: astronomi og kosmologi

Indhold Holdets site:
Kapitel 4: astronomi
I bogen:
Kapitel 9
9.1: kun delen om døgnet og året. især vigtigt interaktiv
øvelse.
9.2: det hele.
9.3: det hele.
9.4: det hele.
Kapitel 12
12.1: kun de allernærmeste stjerner.
12.3: det hele.
12.4: ikke noget

https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1n_HNZVAyIPa2kahOm8cmU-rHDUFDEYJD/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p551
https://docs.google.com/presentation/d/1C8YKFNwuucbfd2OTb64GShZaLjJCUS2uIj7WKSWBF_k/edit
https://docs.google.com/document/d/1SuicaAC0_akX-wK3D_zEaMK6JiEQHSk_yQwKBIIT8zU/edit#heading=h.ozc5ejp656vg
https://docs.google.com/document/d/1M5mxBq9YVAcASRjdF5lcLal7Vc7wuGVDfPUBrlpnDq8/edit#heading=h.dk8hztfrzna7
https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1HTuBXwiVqIm0tLaR_0_RMMPxK9cnMqsO/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c4673
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c3114
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c3114
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p396
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p395
https://orbitbstx.systime.dk/index.php?id=394
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c2496
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p405


12.5: det hele
12.6: det hele, dog ikke udledning af formler. Kun kende
de to formler (formlen for z og formlen for v af en galakse)
12.7: Hubbles lov: kun delen om Hubbles opdagelse og
universets alder
12.8: I skal kun vide hvad Big Bang betyder, ikke i dybden.
Resten af kapitlet forventes I ikke at kende.

Omfang 15 timer

Særlige
fokuspunkter

Fra den nærme til den fjerne univers. Hubbles lov og
rødforskydning samt solens livscyklus

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning - plakatprojekt - videoprojekt- besøg
af planetariet med rundvisning i Du kommer fra rummet-
udstillingen og film Apollo 11 missionen

Titel 5:  Eksamensforberedelse

Indhold Eksamensspørgsmål

Omfang 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Målet er at opnå en sammenhængende forståelse af fysik
C, samt at træne præcision i begrebsanvendelse og faglig
formidling.

Væsentligste
arbejdsformer

Hovedsageligt gruppearbejder med elevfremlæggelser

https://orbitbstx.systime.dk/?id=p403
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p402
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p401

