11

Hvilken kornsort bruger man både til ølbrygning og svinefoder?
Hvede
Havre
Byg
Rug
12
Hvilke to ingredienser er hoveddelen af sæbe? (2 rigtige svar)
Sukker

Fedt

Salt

Aske

Program

Benmel

13

Kl. 09.30

Velkomst v. skoletjenesteansvarlig
og naturfagskoordinator, Søren Forsberg.
Herefter åbning v. borgmester Kasper
Bjerregaard

Kl. 09.45

Naturvidenskabsfestival åbner

Kl. 11.00

Kemishow v. Grenaa Gymnasium

Kl. 12.30

Naturvidenskabsfestival lukker

Kl. 12.40

Fodring og træning af hajer

Kl. 13.00

De sidste busser kører hjem til skoler

Hvilke af disse produkter har historisk set været produceret med
brug af PFAS forbindelser?
Stegepander
Køkkenredskaber

Mademballage

Regntøj &sko

Kosmetik

Alle sammen

14
Hvor på dolkhalen tapper medicinindustriens dens blod? (Sæt kryds)

Generel info
Frokosttilbud til elever:


Navn: _________________________
Skole: _________________________
Klasse: _________________________

Elever kan på dagen købe en særlig festivalmenu til 55 kroner.
Menuen omfatter: Kyllingespyd, pommes
frites, snackgrøntsager og vand eller juice.

OPGAVEARK 2022

7
Hvad smager desserten af?
Salt
Barbecue
Lakrids

2
Hvordan påvirker CO2 indholdet i atmosfæren temperaturen på jorden?
Det har en afkølende effekt
Det har ikke noget effekt

8
Hvad er koldest?
Metal

Det har en opvarmende effekt

Træ
Plast

3

Samme temperatur

Hvad kaldes hajers og kamelers antistoffer?
Nanobodies
Mikrobodies
Makrobodies

9
På Gammel Estrup undersøger videnskabsmanden herregårdens flora og
fauna. Kan I regne ud, hvad der er i mikroskoperne?

4

Hvor kommer de frie elektroner, der får dioden til at lyse, fra
Cu-pladerne
Zn-pladerne
Citronerne
5
Find den rigtige rækkefølge på dyrenes levesteder i kasserne:
13254
25431

51342

Mikroskop1

Mikroskop 2

Mikroskop 3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Mikroskop 4

Mikroskop 5

1
2
3

1
2
3

10
6

Hvorfor skyder kanonen mindre kraftigt anden gang? (2 rigtige svar)

Hvordan kan man kende forskel mellem fladfiskene søtunge og slethvar.

Fordi jeg mangler træning i at skyde med kanon

Ved at undersøge og tælle antallet af finner

Fordi mængden af ilt (O2) i kammeret er mindre ved andet skud

Ved at vende fisken og sammenligne bugens farver

Fordi skumbolden ikke blev skubbet ret langt ind anden gang

Ved at stryge fingrene hen over deres skæl

Fordi mængden af CO2 i kammeret er større ved andet skud

