
Besvara följande frågor:

1. Vilken hastighet har ljus i vakuum?
2. Var går ljuset snabbast i vatten eller i luft?
3. Rita två bilder och förklara vad som händer när parallellt ljus faller in mot en lins. 

Följande ord ska vara med i förklaringen: Brännpunkt, fokallängd eller brännvid, 
konvex, konkav, spridning samt ”tänkt brännpunkt”?

4. Vad är gula fläcken?
5. Varför ser människan uppochner?
6. Förklara med en bild där följande ord ska vara med: infallsvinkel, reflektionsvinkel 

samt normal?
7. Ljus faller in mot en konvex spegel. Förklara hur strålarna ändras i riktning. (Ni får 

rita bild)
8. Förklara hur en konkav spegel fungerar? (Ni får rita bild) 
9. Vatten och glas är genomskinliga varför kan vi ändå se vatten och glas? 
10. Vad är totalreflektion samt vad kan det användas till?
11. Skriv ner 4 optiska instrument?
12. Förklara vad som menas med våglängd?
13. Ljus kan färdas genom vakuum, varför?
14. ljusets våglängd ligger mellan ungefär 400nm – 800nm, vad kallas ljuset som har 

längre våglängd än 800nm samt det ljus som har kortare våglängd 400nm.
15. Varför är ozonskicket viktigt för jorden? Resonera utifrån ljus.
16. Vad menas med parallella strålar?
17. Är strålarna från solen parallella? Motivera!
18. Hur skapas ljud? 
19. Varför kan ljud inte färdas genom vakuum?
20. Hur fungerar ett eko?
21. Färdas ljud snabbare i vatten än i luft? motivera.
22. Vad menas med ultraljud? 
23. Vilken hastighet har ljudet i luften svara både i m/s samt km/h.
24. Varför ser du blixten innan du hör ljudet?
25. Förklara vad som menas med frekvens. 
26. Inom musik talas det om att sjunga starkare eller svagare. Förklara detta uttalande 

utifrån att ljud är vågor. 
27. Det finns olika former av ljus. Vad skiljer dem ifrån varandra?
28. Varför blir du varmare i svart tröja jämfört med en vit tröja om solen lyser. 
29. Vilken färg har ljuset från solen?
30. En ljusstråle går från ett tunnare medium till ett tjockare medium. Rita och beskriv vad 

som händer med ljuset. 
31. En ljusstråle går från ett tjockare medium till ett tunnare medium. Rita och beskriv vad 

som händer med ljuset. 


