
Inför fysikprovet om kraft, tid och rörelse

Datum: Onsdag den 6 April skrivtid 60 min.

Läs kapitel 1-5 i fysikboken: Kraft, tid rörelse och konstruktion. Gör studieuppgifterna efter varje kapitel och maila dina svar.
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Du ska veta hur man ritar krafter med kraftpilar, 
storlek och angreppspunkt. Du ska kunna namnge 
vanliga krafter som tyngdkraft, normalkraft, 
friktionskraft och centripetalkraft.

Du ska kunna räkna ut resultaten av olika krafter. Du 
ska veta vad reaktionskraft är. Du ska veta vad 
hävstång är.

Du ska förstå vridmoment och kunna räkna på det.

Du ska veta vem Isaac Newton var, att krafter mäts i 
N och att 100g påverkas av tyngdkraften 1N på 
jorden. Du ska förstå skillnaden mellan massa och 
tyngd.

Du ska förstå att massa och avstånd är det som 
påverkar gravitationen.

Du ska förstå skillnaderna mellan Albert Einstein och 
Isaac Newtons syn på gravitation.

Du ska veta vad tyngdpunkt och stödyta är och 
kunna rita ut tyngdpunkten och stödytan i olika 
figurer.

Du ska veta och kunna förklara skillnaderna mellan 
en stjärna, en planet och en naturlig satellit (måne)

Du ska känna till månens faser och dess rotation. Du 
ska veta var solen, jorden och månen står i 
förhållande till varandra vid solförmörkelse och 
månförmörkelse. Du kan solens livscykel.

Du ska känna till månens historia, dess byggnad och 
hur den påverkar jorden till exempel vid tidvatten. Du 
kan förklara hur en stjärna ger energi.

Du ska förstå vad ett år och ett dygn är. Du ska kunna förklara var och varför årstider 
uppstår.

Du ska förstå och kunna förklara planeternas 
rörelser utifrån Keplers lagar.

Du ska kunna namnge våra åtta planeter och 
beskriva skillnaderna mellan de inre Merkurius, 
Venus, Jorden, Mars och de yttre Jupiter, Saturnus, 
Uranus och Neptunus.

Du har god kännedom om planeterna Du har inte bara god kännedom om planeterna utan 
också intressanta månar som Titan, Enceladus, 
Io ,Europa och kan visa dina kunskaper i en muntlig 
redovisning.

Du vet skillnaderna mellan acceleration, retardation, 
konstant rörelse, sammansatt rörelse och 
centralrörelse,

Du förstår vad relativ rörelse är och kan förklara 
tyngdacceleration



Extrauppgift om du vill förbättra ditt betyg i förmågan att kunna granska information och kommunicera där du beskriver någon eller några av 
solsystemets planeter eller satelliter och redovisar dina kunskaper för klassen. Information och bedömning av planetredovisningen finner du på 
hemsidan www.husbynv.weebly.com

På hemsidan hittar du också alla lektionsgenomgångar, filmer om gravitation, tröghet, rörelse och de studieuppgifter vi arbetat med.

Du vet vad tröghet är Du vet vad rörelsemängd är och kan förklara varför 
skridskoåkare roterar snabbare om hon för händerna 
mot kroppen än om hon har händerna utsträckta.

Du har såpass god förståelse för tröghet och 
rörelsemängdens bevarande att du kan förklara 
fenomen som centrifugelkraft, eller varför olika tunga 
föremål faller lika fort, eller varför bilbäret är viktigt ur 
fysikalisk synvinkel
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http://www.husbynv.weebly.com

