
1. Det finns skillnader mellan bakterier och växter om vi studerar dem på cellnivå. Nämn 
tre sådana skillnader.

2. Vi finner ett nytt djur som lägger ägg, kan flyga, har tänder, diar sina ungar och är 
varmblodigt, vilken djurgrupp tillhör detta djur?

3. Förklara hur information kan färdas från DNA till ribosomen.
4. I följande kedja ser vi i en DNA strängs ena sida, vad ska det stå på den andra sidan?
! -A-A-A-G-G-C-A-T-T-C-A-T-
5. Det finns olika typer av celldelning. Beskriv dessa två sätt.
6. Vad finns det för koppling mellan klorofyll och fotosyntesen?
7. Djur och växter drar nytta av varandra. Ge två olika exempel.
8. Förklara varför näringsvävar ger en bättre bild jämfört med näringskedjor. 
9. Alla djur är beroende av solen, motivera hur en mulvad som lever hela sitt liv under 

jorden kan vara beroende av solen. Tips: mulvad är köttätare. 
10.Ordna i storleksordning: gen, cell, kromosom, organ, cellkärna och människa.
11.Blåögda Eva gifte sig med brunögde Adam. Evas far var brunögd och Adams mor var 

blåögd. Adam och Eva skall nu ha barn tillsammans och undrar hur stor chansen är att 
deras barn får bruna ögon.

12.Lockigt hår är ett dominant anlag. Kalle, Kalles mamma och pappa har alla lockigt hår. 
Kan Kalle ha en syster med rakt hår? Motivera ditt svar!

13.Kungen dödade sina fruar efterhand som han upptäckte att de bara kunde föda flickor 
åt honom. Var det fruarnas ”fel” att de inte fick några söner? Förklara!

14.Charles Darwin talade om det ”naturliga urvalet”, vad menade han med detta? Ge 
exempel.

15.Ge exempel på varför vi inte kan räkna svampar till varken djur eller växter.
16.Utvecklingen av växter har gått från enkla till komplexa strukturer. Ge exempel på enkla 

växter och de mer komplexa, samt förklara skillnaden och likheterna mellan dem.
17.Lavar är en dubbelorganism. Vilka organismer är det som lever i symbios samt hur 

nyttjar de varandra? 
18.Vissa säger att virus är levande och andra säger att de inte är levande. Vad tycker du? 

Motivera!!!
19.Nedbrytare är nyttiga för att naturen ska ha ett kretslopp. Ge exempel på nedbrytare 

och på vilket sätt de är en mycket viktig del i det naturliga kretsloppet. 
20.Det finns levande (biotiska) och icke levande (abiotiska) faktorer som påverkar hur ett 

ekosystem ser ut. Beskriv hur de dessa två faktorer kan påverka vitaliteten hos en 
population. 

21.Vad är det som gör att Magnus och Lisa är olika individer, de tillhör ju samma art?
22. Insekter tillhör leddjur varför?
23. I en ekologisk miljö försvinner ett djur p.g.a. jakt. På vilket sätt kan detta påverka de 

övriga organismerna i denna ekologiska miljö. Tips: Du får anta djur och miljö.
24.

Övningsfrågor till A-provet


