Afprøvning af
it-hjælpemidler
Kan ikke anvendes til prøveaflæggelse

Opgave 1 – Energi i cola
Næringsstoffer og næringsindhold i cola
Nedenstående figur viser en varedeklaration fra en cola. Se på figuren, og brug din viden til at løse opgaven.
LÆSKEDRIK
Ingredienser: Vand, sukker, kuldioxid, farvestof [karamel
E150d], surhedsregulerende middel [E338], naturlige
aromaer, aroma [koffein]
NÆRINGSINDHOLD pr. 100ml:
Energi

180 kj/42 kcal Fedt

Protein

0g

0 g heraf mættet fedt

Kulhydrat
heraf sukkerarter

0g

10,6 g Kostfiber

0g

10,6 g Natrium

0g

En portion (250 ml) indeholder:
Energi
105 kcal

Sukker
27 g

Fedt
0g

Mættet fedt
0g

Natrium
0g

5%

29%

0%

0%

0%

% af vejledende dagligt indtag for en voksen (GDA)

Markér feltet under det rigtige ord i hver parentes.

Ved at drikke en liter cola indtager man (42, 180, 420, 1800) kJ.
Energien i cola kommer fra (kulhydrat, kostfibre, fedt, natrium).
Der er ca. halvt så meget energi i 1 gram (protein, natrium, vand, koffein) som i 1 gram fedt.
Cola indeholder blandt andet (fedt, kostfibre, kuldioxid, natrium).
Protein er vigtigt at indtage, da det anvendes som byggesten i kroppens (urin, tænder, tanker, celler).
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Opgave 2 – Udledning af CO2

Canada

Mexico

DR Congo

Indonesien

Gennemsnitlig
skolegang (år)

CO2-udledning i
tons per
indbygger

HDI

Forventet
levealder (år)

Internetbrugere
per 100
indbyggere

Land 1

6

81,48

86,77

12,26

14,63

Land 2

186

58,79

1,68

3,07

0,05

Land 3

108

70,83

15,36

7,51

1,8

Land 4

71

77,5

38,42

8,47

3,8

Hvilket land på verdenskortet passer med oplysningerne om de fire lande i tabellen? Sæt landene i den
rigtige rækkefølge efter det land, der udleder mindst CO2 per indbygger.
Begynd med det land, der udleder mindst CO2 per indbygger.
Skriv i hver rubrik et lands navn
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Opgave 3 – Ordkendskab
Markér feltet ved det ord, der passer bedst til betydningen. Der er kun ét rigtigt svar.
1. person som har lang tids erfaring inden for et bestemt område
junior
senior
veteran

yngling

2. ønske tillykke
annullere

gratulere

kalkulere

postulere

basal

civil

famøs

intim

grue

svie

kue

tie

5. skolearrangement efter afsluttende eksamen
progression
dimission

inklusion

kollision

6. til dette bestemte formål
ad libitum

al dente

ad hoc

3. grundlæggende

4. holde nede

a conto

Opgave 4 – Unfortunate thief
Læs teksten.
Markér feltet ved det ord eller udtryk i parenteserne, som passer bedst i sammenhængen.
A thief in Melbourne, Australia, had a 0. ( disappointing, elongating, defending, rejoicing)
experience recently. He thought he had planned his robbery 1. ( meticulously, subordinately,
respectively, indignantly). He masked his face so that he could not be 2. ( digested, recognized,
infatuated, exaggerated), equipped himself with tools and explosive 3. ( instances, references,
attendances, substances) and approached the cash machine on Atherton Road 4. ( inevitably,
comparatively, confidently, collaboratively).
Unfortunately, his knowledge of explosives was 5. ( inadequate, illiterate, conglomerate,
associate) and his home-made bomb 6. ( salivated, arbitrated, detonated, understated) while he
was still close to the machine. He was not 7. ( endured, injured, incurred, articulated) but was
thrown to the ground and badly shaken.
That night, the television news 8. ( agreed, accomplished, aired, admonished) security film
footage showing the 9. ( dissolving, felicitous, fortuitous, hapless) criminal, empty-handed and 10.
( recruiting, staggering, illuminating, disregarding) dazed and confused down the street.
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Opgave 5 – Olivers økonomi
Oliver er i lære som tømrer. Hans månedsløn afhænger af, hvor mange timer han arbejder. Olivers
timeløn er 75,35 kr. I oktober arbejdede han 160 timer.
5.1

Hvor stor var Olivers månedsløn i oktober?
I november måned var Olivers månedsløn 12 432,75 kr.

5.1

Hvor mange timer arbejdede Oliver i november?
Oliver får ikke udbetalt hele sin månedsløn, fordi han skal betale skat og arbejdsmarkeds-bidrag.
Du kan beregn Olivers udbetalte løn med formlen i den gule boks herunder.
Udbetalt løn = månedsløn · 0,92 – (månedsløn · 0,92 – 4673) · 0,38

5.1

5.1

Hvor stor bliver Olivers udbetalte løn, hvis hans månedsløn er 12 432,75 kr.?
Oliver vil gerne købe en bil til 129 000 kr. Han har sparet 30 000
kr. op og kan låne resten af pengene i banken. Banken tilbyder et
billån med en rentefod på 0,60 % pr. måned.

Rentefoden på et lån er den
procentdel af lånet, der skal
betales i rente.

Du skal vise med beregning, at renten på billånet den første
måned er 594 kr.

Ydelsen er det beløb, der skal
betales i rente og afdrag.
Primo saldo er det beløb, der
mangler at blive betalt ved
månedens begyndelse.

Oliver skal betale en ydelse på 2500 kr. pr. måned. Regnearket
herunder viser oplysninger om lånets afvikling. Regnearket er
også på filen BIL_DEC_2015.
lån
rentefod
ydelse

Ultimo saldo er det beløb, der
mangler at blive betalt ved
månedens slutning.

99000,00 kr.
0,60 % pr.måned
2500,00 kr. pr.måned

måned nr.

primo saldo i kr.

rente i kr.

ydelse i kr.

afdrag i kr.

ultimo saldo i kr.

1

99000,00

594,00

2500,00

1906,00

97094,00

2

97094,00

582,56

2500,00

1917,44

95176,56

3

95176,56

571,06

2500,00

1928,94

93247,62

4

93247,62

559,49

2500,00

1940,51

91307,11

5

91307,11

547,84

2500,00

1952,16

89354,95

6

89354,95

536,13

2500,00

1963,87

87391,08

7

87391,08

524,35

2500,00

1975,65

85415,43

8

85415,43

512,49

2500,00

1987,51

83427,92

···

···

···

···

···

···

43

8265,63

49,59

2500,00

2450,41

5815,22

44

5815,22

34,89

2500,00

2465,11

3350,11

45

3350,11

20,10

2500,00

2479,90

870,22

46

870,22

5,22

875,44

870,22

0,00
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Opgave 6 – Hvorfor har min prut en lyd?
Læs artiklen Hvorfor har min prut en lyd?, og svar på opgaverne.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

Hvorfor har min prut en lyd?
Spørg Videnskaben: Det går sjældent ubemærket hen, når vi slipper en fis. Den lugter
og larmer, men hvorfor har prutten egentlig en lyd?
Af Malene Sommer Christiansen
Pruttens lyd afslører som oftest synderen, men hvorfor sniger fisen sig ikke altid stille ud af bagdøren? Nogle gange
kan det være en stille vind. Andre gange er det et større
stormvejr, vi slipper løs, når vi prutter.
Spørg Videnskaben har fået dette spørgsmål fra Smilla
på syv år, som har undret sig over pruttens afslørende
brummen: »Prutter har en lyd, men hvorfor? Er det ballerne, der larmer, når man prutter?«
Spørgsmålet skal vise sig at gøre os meget klogere på
pruttekunsten, som rent faktisk er en kunstart. Mere om
det senere, for først dykker vi dybere ned i prutten sammen
med professor i mave-tarm-sygdomme på Syddansk Universitet, Vibeke Andersen.
Ikke ballerne, der brager ved prutter
Prutter er luft i vores mave-tarm-system, og de opstår, når
bakterier i tyktarmen nedbryder de rester af fødevarer,
som ikke er blevet nedbrudt i tyndtarmen. Processen danner nemlig en masse luftholdige gasser, fortæller Vibeke
Andersen, og det er de luftholdige gasser, som kommer ud
som prutter.
Men hvorfor sniger prutterne sig ikke altid stille ud af
bagdøren?
»Luften bliver presset igennem et sted, hvor der er smalt,
og det skaber nogle vibrationer i luften. Det er det samme,
der sker, når vinden passerer hjørnet af et hus. Så skabes
der nogle svingninger i luften, som laver lyd,« forklarer
Vibeke Andersen.
Dermed afviser Vibeke Andersen også teorien om, at
det skulle være flaprende baller, som larmer, når vi prutter.
Snigerfisen tegn på analkontrol
Men hvis vores prutter sætter gang i larmende luftsvingninger, hvordan kan det så være, at nogle prutter sniger sig
ud uden lyd? Det har Jens Christian Brings Jacobsen, lektor og underviser i mave-tarm-kanalens fysiologi på Københavns Universitet, et bud på:
»Når du lukker luft ud, sætter du vævet i analkanalen i
bevægelse, og det skaber svingninger i luften, som danner
lyden. Hvis du laver en såkaldt sniger, må det være, fordi
du er i stand til at lukke det ud på en så kontrolleret måde,
at det ikke sætter vævet i bevægelse. Så kommer der ingen
lyd,« siger han.

Vibeke Andersen og Jens Christian Brings Jacobsen er
enige om, at det må være den hastighed, som luften opnår
på vej ud, som bestemmer pruttens decibel.
»Når du virkelig trykker til, så giver det også et ordentligt brag, fordi det sætter analvævet rigtigt i svingninger,«
siger KU-lektoren.
Kunsten at slå en prut i forskellige toner
Selvom det formentlig ikke er alle, som finder endetarmsmusikken lige tiltalende, så er prutten faktisk lidt af en
glemt kunstart. I slutningen af 1800- og starten af 1900-tallet var ‘flatufoni’ kendt som evnen til at frembringe en
form for blæsermusik ved hjælp af kontrolleret udslip af
luft fra endetarmen. Der fandtes altså kunstnere eller såkaldte flatufonister, som kunne prutte melodier, og den
form for analkunst kan speciallæge i kirurgi, dr.med. John
Christiansen gøre os klogere på. Han har dykket ned i flatufonien i en artikel i Ugeskrift for Læger.
»Flatufonister kan blæse kraftigt ud, så de får en kraftig
og høj tone, og de kan blæse ud med mindre styrke, så tonen bliver dybere og knap så voldsom. De kan presse længe og kort, så det bliver dels lange og korte toner. Og så er
de altså i stand til at variere det på en sådan måde, at der
kan komme en melodi ud af det,« siger John Christiansen.
Den musikalske anus kan trænes
Hvis man går rundt med meget luft - og en lille flatufonist
- i maven, så er det bare om at komme i gang med at træne
den musikalske anus. For øvelse gør mester, fortæller John
Christiansen. »Hvis man får sunket tilstrækkeligt meget
luft, så der er luft nok i tarmsystemet, så kan man formentlig øve sig i langsom og hurtig prutning,« siger han. Og vil
man være en dygtig flatufonist handler det ifølge John
Christiansen om at træne endetarmen til at have et stort
rumfang.
»Det, det drejer sig om, er selvfølgelig, om ens endetarm
kan rumme tilstrækkeligt meget luft, uden at lukkemusklen åbner sig, før man vil have det. Hvis man kan have et
stort rumfang ved lavt tryk, så kan man have meget luft i
tarmen, og så kan man formentlig styre det,« siger John
Christiansen.
Vi sender en T-shirt til Smilla som tak for et brag af et
spørgsmål. Du kan selv stille videnskaben et spørgsmål
ved at skrive til sv@videnskab.dk.
www.videnskab.dk, 4. september 2015
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1. Smilla vil gerne vide, om lyden opstår, fordi

6. Endetarmsmusikken er

ballerne bevæger sig

en næsten glemt kunstart

man anstrenger sig

en udbredt form for blæsermusik

man kan kontrollere mavesækken

en konditionskrævende kunstart

den skal afsløre synderen

en meget rost form for blæsermusik

2. Vibeke Andersen er

7. Hvis flatufonister skal frembringe dybe toner,

journalist på Spørg Videnskaben

skal de

professor i mave-tarm-sygdomme

blæse meget kraftigt ud

lektor på Københavns Universitet speciallæge

blæse med mindre styrke

i kirurgi på Rigshospitalet

presse længe
presse kort

3. Prutter er
giftholdige gasser
luftholdige gasser
bakteriefyldte gasser
klorfyldte gasser
4. Gasserne opstår, når

8. Hvis man vil være flatufonist, skal man
være født med en stor mavesæk og en stor
endetarm
træne endetarmen til at have et stort rumfang
kunne trække små mængder luft ind med
passende intervaller
starte med at øve sig i at prutte hurtigt

man ikke kan kontrollere lukkemusklen
bakterier i tyktarmen nedbryder fødevarer der

9. Artiklens udgangspunkt er

produceres for meget mavesyre

en undersøgelse af pruttestøj

der er luftbobler i tyndtarmen

et spørgsmål til en brevkasse
en ny teori om prutter

5. Når man laver en såkaldt snigerfis, er det,
fordi
der slet ikke er bevægelse i analkanalen
man har trukket for meget luft ind i maven
man kan kontrollere, hvor meget luft, man
lukker ud
der ikke lukkes luft ud sammen med fisen

et interview med en læge
10. Hvilken overskrift kunne også passe til
artiklen?
Hvad sker der, når vi prutter?
Derfor lugter snigerfise mest
Hvorfor lugter andres prutter værst?
Sådan undgår du at prutte

Aufgabe 7 - Mach mit!

Aktion
Deutschland Hilft
Bündnis deutscher Hilfsorganisationen

Ein Fußball-, Handball- oder BasketballTurnier ist eine gute Möglichkeit. Man
ist aktiv zusammen und kann das
Eintrittsgeldspenden.

MUSIK

Ein Schulfest eignet sich besonders gut für
eine Spendenaktion, denn hierkommen viele
Menschen zusammen. Man kann Essen oder
Getränke verkaufen.
Das Geld, das man verdient, ist die Spende.

FEST

SPORT

„Aktion Deutschland Hilft“ ist eine Organisation, die Nothilfe gibt. Viele Schulen
machen Projekte, um Menschen zu helfen. Im Laufe eines Schuljahres gibt es viele
Möglichkeiten, Spenden zu sammeln: Schulbasar, Sport, Musik oder ganz andere
Aktivitäten. Hier sind drei Beispiele:

Ein Schulkonzert!
Schulchor oder -orchester können auftreten
und nach dem Konzert sammeln die Schüler
Geld von den Gästen ein.

Aufgabe (300-400 Wörter):
Auch an deiner Schule soll eine Hilfsaktion stattfinden. Die Schulzeitung sucht nach guten
Ideen. Schreibe einen Artikel für die Webseite deiner Schule.
• Beschreibe die drei Beispiele.
• Welche Ideen hast du für Hilfsaktivitäten an deiner Schule?
• Wie kannst du selberhelfen?

Ausstellu
n

g

g
ammlun
Geldeins

Patensc
ha

ft

Basar

Kleidersammlung
Flohmarkt
Mini-Triathlon
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