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Forhåndsvisning: Rent vand i hanen

Historien

I landsbyen Siantar Naipospos på øen Sumatra i Indonesien bor der cirka 1000 indbyggere. De har ikke
vandhaner med rent vand i husene, så de skal hente vand fra en flod i nærheden, når de skal lave mad, vaske
sig eller er tørstige. Vandet fra floden er ikke rent, så derfor bliver mange syge, når de drikker det beskidte
vand.
Det tager også lang tid at hente vandet, især for dem, som bor oppe på bjerget. Det er ofte børnene, der går
efter vand, hvilket betyder, at de ikke har tid til at passe deres skole.
Grundfos er en stor dansk virksomhed, som fremstiller pumper. De vil løse udfordringen ved at hente rent
vand fra undergrunden, hvoraf noget pumpes op til tappesteder på bjerget.

Delopgave 1 - Løft vandet

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I denne delopgave skal I lave en opfindelse, som kan løfte det rene vand fra undergrunden til et reservoir ved
jordoverfladen.

Se video her

Regler
I skal lave jeres egen opfindelse, som kan løse opgaven.
I kan løse opgaven ved at lave en opfindelse, hvor I selv kan levere kraften, men der gives bonuspoint, hvis
løsningen drives af en elmotor, dog max 18 V.
Der gives også bonuspoint, hvis I spilder mindre end 1 dl vand.
I må levere kraften til jeres opfindelse, men I må ikke selv løfte vandet. Det skal være jeres opfindelse, der
løfter vandet. Det vil sige, at I eksempelvis ikke selv må tage vand fra den ene beholder og selv hælde op i
den anden.
Beholderens diameter er indvendig 19 cm og udvendig 20 cm. Højden af beholderen indvendig er 13 cm.
Nederste beholder må flyttes til det sted på gulvet der passer bedst til jeres opfindelse.

Kom godt i gang
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At løfte vand har man haft behov for i tusindvis af år, og udfordringen er blevet løst på mange måder:
Arkimedes-pumpen, stempelpumper, centrifugalpumper, persisk hjul osv.
I kender stempelpumper fra cykelpumper og vandpistoler. Et eksempel på en centrifugalpumpe er en
boremaskinepumpe, som kan bruges, når havebassinet skal tømmes. Et andet eksempel er
cirkulationspumpen, som pumper varmt vand rundt til jeres radiatorer.

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at lave jeres opfindelse.

•

Hvilken funktion har en pumpe?

•

Se eksempler på de forskellige pumper på internettet eller YouTube.

•

Hvordan fungerer de forskellige pumper? Måske I kan komme til at skille en pumpe ad?

•

Hvad er en ventil, og hvad kan dens funktion være i en pumpe?

•

Måske I kan spørge en VVS-mand eller en anden, som ved noget om pumper.

Brug værktøjsarket

og

I kan også se PowerPoint præsentationen

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af jeres opfindelse.

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.

Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?
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•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket

Delopgave 2 - Viden om pumper og vand

Opgavetype
Vidensopgave

Jeres udfordring
I skal på konkurrencedagen løse forskellige teori- og vidensopgaver.

Regler
På konkurrencedagen vil der være forskellige stationer, hvor I skal løse et antal opgaver.
Rundt omkring i hallen vil I få mulighed for at søge information, som I skal bruge til at løse opgaverne.

Kom godt i gang

I får brug for viden om pumper og vand, og det kan I finde her:
Søg på nettet: Arkimedes skrue- og stempelpumpe.
UNICEF’s hjemmeside om udfordringer med rent drikkevand:
Hjemmesiden

Brug værktøjsarket

og

I kan også se PowerPoint præsentationen

1/20

Spørgsmål 1:
A
B
C
D

2/20

Spørgsmål 2:
A
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D
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Spørgsmål 3:
A
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D
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Spørgsmål 4:
A
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D
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Spørgsmål 5:
A
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D
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Spørgsmål 6:
A
B
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D
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Spørgsmål 7:
A
B
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D
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Spørgsmål 8:
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A
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Spørgsmål 9:
A
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D
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Spørgsmål 10:
A
B
C
D
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Spørgsmål 11:
A
B
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D
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Spørgsmål 12:
A
B
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D
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Spørgsmål 13:
A
B
C
D
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Spørgsmål 14:
A
B
C
D
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Spørgsmål 15:
A
B
C
D
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Spørgsmål 16:
A
B
C
D
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Spørgsmål 17:
A
B
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D

18/20

Spørgsmål 18:
A
B
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Spørgsmål 19:
A
B
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D
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Spørgsmål 20:
A
B
C
D

Delopgave 3 - Sæt tryk på vandet

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I denne opgave skal I sætte tryk på vandet, så det rene vand fra reservoiret kommer op til de mennesker, der
bor på bjerget.

Se video her

Regler
Jeres løsning skal tilsluttes slangen ved at være udstyret med en 1/2" slangekobling som denne.

I kan løse opgaven ved at lave en opfindelse, hvor I selv kan levere kraften, men der gives bonuspoint, hvis
løsningen drives af en elmotor, dog max 18 v.
Der gives point efter, hvor højt I kan få vandet til at stå i slangen. Vandet skal stå i slangen i mindst 3
sekunder, så dommeren kan nå at aflæse det. Det kan altså ikke blot være et sprøjt.
Det skal være jeres opfindelse, der pumper vandet op i slangen.

Kom godt i gang

Nogle pumpetyper er gode til at flytte store mængder vand, mens andre pumper kan skabe stort vandtryk. I
denne opgave gælder det om at skabe tryk.
Måske kan I løse denne opgave med den samme løsning som i delopgave 1, men det kan også være, at I
bedre kan løse denne opgave med en ny opfindelse.
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og .

I kan også se PowerPoint præsentationen

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af jeres opfindelse.

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene

og

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.

Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?

•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .
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Forhåndsvisning: Genbrugspatruljen med 2 delopgaver

Historien

I Danmark bliver der produceret rigtig meget affald. Hver person i Danmark smider i gennemsnit 800 kg
affald ud om året. Derfor er det afgørende, at vi har muligheder for at genanvende vores affald, og det kan vi
kun, hvis det bliver sorteret korrekt. Det kræver kendskab til materialer og affaldstyper.

Delopgave 1 - Genbrugspladsen

Opgavetype
Vidensopgave

Jeres udfordring
I vil møde forskellige slags affald, som I skal sortere korrekt til følgende sorteringssteder, der vil blive vist på
billeder:
Metal
Farligt affald
Papir
Pap og karton
Glas
PVC
Hård plast
Imprægneret træ
Elektronik
Hårde hvidevarer
Haveaffald.
I vil også skulle svare på spørgsmål, der handler om forskellige former for affald, genanvendelsesmuligheder,
genbrug, materialekendskab og affaldssortering.

Regler
I kan møde opgaverne på PowerPoint eller rundt om i hallen på konkurrencedagen.

Kom godt i gang

I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
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Side 1 af 7

Naturfagsmaraton - Forhåndsvisning: Genbrugspatruljen med 2 delopgaver

17/01/18 09.41

Aftal et besøg hos jeres lokale genbrugsstation, og find ud af, hvad der findes i de forskellige
sorteringssteder. Kan man sige noget generelt om hvert sorteringssted?
Find information om emnet på .
Undersøg, hvordan affald bliver sorteret på jeres skole og evt. hjemme hos jer selv.
Find på en god måde at holde styr på jeres indsamlede viden på − måske kan I udarbejde et skema med
affaldstypernes særlige kendetegn og anvendelsesmuligheder.

Det er en god ide at lægge en plan for jeres arbejde med at tilegne jer viden om affald.
Hvad vil I gøre først?
Hvilken viden skal I have?
Er der nogen, I skal kontakte?
Skal I have forberedt et besøg? Hvad vil I gerne få ud af et besøg?
Snak om, hvordan I kan holde styr på jeres viden og dele det, I finder ud af.
Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

1/20

Spørgsmål 1:
A
B
C
D

2/20

Spørgsmål 2:
A
B
C
D

3/20

Spørgsmål 3:
A
B
C
D

4/20

Spørgsmål 4:
A
B
C
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D

5/20

Spørgsmål 5:
A
B
C
A

6/20

Spørgsmål 6:
A
B
C
D

7/20

Spørgsmål 7:
A
B
C
D
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Spørgsmål 8:
A
B
C
D

9/20

Spørgsmål 9:
A
B
C
D

10/20

Spørgsmål 10:
A
B
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C
D
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Spørgsmål 11:
A
B
C
D
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Spørgsmål 12:
A
B
C
D

13/20

Spørgsmål 13:
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B
C
D
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Spørgsmål 14:
A
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D
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Spørgsmål 15:
A
B
C
D
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Spørgsmål 16:
A
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B
C
D

17/20

Spørgsmål 17:
A
B
C
D

18/20

Spørgsmål 18:
A
B
C
D

19/20

Spørgsmål 19:
A
B
C
D

20/20

Spørgsmål 20:
A
B
C
D

Delopgave 2 - Sorteringsmaskinen 1.0

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal i denne opgave opfinde en affaldssorteringsmaskine, der kan sortere to forskellige typer affald i de
korrekte spande.

Se video her
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Regler
Forsiden af maskinen skal være en plade med målene 50 x 50 cm. På pladen skal der være et hul med en
diameter på 10 cm.
I har 2 minutter til at sortere så meget affald som muligt.

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
De to typer affalds forskellige egenskaber − vægt, form, materiale (er noget eksempelvis magnetisk?).
Kan I udnytte denne viden til at sortere med?
Sensorer og motorer i LEGO Mindstorms – bemærk, at affaldet er i forskellige farver.
Hvordan kan I få affaldet til at bevæge sig igennem maskinen – skal det glide, eller bliver det kørt og i så
fald af hvad? Kan I udnytte elektriske apparater fra jeres hverdag?
Aftal evt. et besøg ved den lokale flaskeautomat. Hvordan sorteres pantflasker og -dåser her? Kan I bruge
denne viden til noget?

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
Tegn en skitse af jeres opfindelse.
Hvilke materialer vil I bruge?
Hvor stor skal jeres opfindelse være?
Hvilke materialer kan I selv skaffe?
Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?
Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?
Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene

og .
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Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
Virker den i forhold til det, den skal kunne?
Løser den problemet?
Er den præcis hver gang?
Har andre prøvet den?
Opfylder den kravene i opgaven?
Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .

www.nvhus.dk
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Forhåndsvisning: Kunder i butikken

Historien

I mange butikker er der teknik, der registrerer kunderne på forskellige måder. Når man kommer hen til døren,
åbner den måske selv. Der bliver måske registreret, hvor mange kunder der kommer ind i butikken hver dag. I
nogle butikker registreres det, hvor lang tid kunderne opholder sig i butikken. Mange steder er der kameraer,
der overvåger butikken, og nogle kan endda automatisk give en alarm, hvis der er et butikstyveri i gang.
Hos købmand Dahl i Gammel Åstrup er det ikke sådan! Det er en gammel butik. Ofte må kunderne vente i
lang tid på at blive ekspederet, fordi købmand Dahl ikke opdager, at der kommer kunder, når han sidder i
baglokalet.
Jeres opgave bliver at hjælpe købmand Dahl med at opfinde smarte løsninger, der kan hjælpe ham i
hverdagen og indsamle data om kunderne, der kommer i hans butik.

Delopgave 1 - Er der nogen?

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal lave en opfindelse, der automatisk kan give besked til købmand Dahl, når der kommer kunder i
butikken.
Opfindelsen skal give beskeden til baglokalet i butikken. Købmand Dahl kan hverken se eller høre døren i
købmandsbutikken gå op og i.

Se video her

Regler
Hvis købmand Dahl både kan se og høre i baglokalet, hvornår der kommer kunder, gives bonuspoint.
Udklædning giver også bonuspoint.

Kom godt i gang
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Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Elektriske kredsløb – hvordan kan man f.eks. få en pære til at lyse, når en kontakt sluttes, eller hvis man
bruger Makey Makey.
Sensorer − hvis man f.eks. bruger LEGO Mindstorms eller Micro:bit.
Hvordan virker forskellige butikkers dørklokker eller automatiske døråbnere? Måske kan I bruge den
information, I får der, til jeres egen løsning.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
•

Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.

•

Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af jeres opfindelse.

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene

og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?

•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .

Delopgave 2 - Kundetæller

Opgavetype
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Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal lave en opfindelse, der automatisk kan tælle det samlede antal kunder, der er gået ind ad døren i løbet
af dagen.

Se video her

Regler
Dommeren skal kunne aflæse antallet af kunder, der er gået ind i butikken, ved at se på opfindelsen. Hvis
antallet af kunder kan aflæses som et tal, gives bonuspoint.

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Elektriske kredsløb – hvordan kan man f.eks få en pære til at lyse, når en kontakt sluttes, eller hvis man
bruger Makey Makey.
Sensorer − hvis man f.eks. bruger LEGO Mindstorms eller Micro:bit.
Hvordan virker forskellige butikkers dørklokker eller automatiske døråbnere? Måske kan I bruge den
information, I får der, til jeres egen løsning.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af jeres opfindelse.

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.
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og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?

•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarkene .

Delopgave 3 - Stop madspild

Opgavetype
Vidensopgave

Jeres udfordring
Købmand Dahl smider hver uge meget mad ud, som ikke er blevet solgt.
I skal på baggrund af en undersøgelse i jeres lokale butik og information, I finder på internettet, lave en
præsentation med fem gode råd til, hvordan købmand Dahl kan undgå madspild.
Desuden skal I på konkurrencedagen svare på spørgsmål, der handler om madspild, herunder holdbarhed,
datomærkning, regler, opbevaring, håndtering, genanvendelse osv.

Regler
I skal vise jeres præsentation til en dommer.
I har 2 minutter til at vise jeres præsentation.
Udtryksformen på jeres præsentation bestemmer I selv. Det kan eksempelvis være en video, en animation, en
musikvideo, en sang, et skuespil, en PowerPoint, en , en planche eller noget helt andet. Kun fantasien sætter
grænser.

Den bliver bedømt på følgende ting:
Realiserbarhed – kan det lade sig gøre i virkeligheden?
Kreativitet – kan I finde en opfindsom måde at præsentere på?
Samarbejde – deltager alle i gruppen?

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at lave jeres præsentation:
•

Besøg jeres lokale butik, og find ud af, hvad de gør for at undgå madspild.

•

Søg information om madspild på internettet, evt. på www.stopspildafmad.dk/.
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Har I selv fået gode ideer til måder at undgå madspild på?

Når I har udvalgt jeres fem gode råd, skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres præsentation kan se ud.
Lav en brainstorm over måder at præsentere jeres undersøgelse på. Vær åbne for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
Hvilke materialer vil I bruge?
Hvilke materialer kan I selv skaffe?
Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?
Hvad skal I starte med at gøre?
Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?
Aftal, i gruppen hvem der gør hvad.

Brug værktøjsarket .

www.nvhus.dk
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Forhåndsvisning: Gør det let! Med 2 delopgaver

Historien

Villads, der går i 6.B på Sommervejens Skole, har et problem. Han forstuvede sin højre skulder og sit venstre
knæ, da han hoppede med sine venner på en trampolin, og nu kan han ikke selv bære sin skoletaske rundt på
skolen. Villads har brug jeres ideer til en opfindelse, der kan hjælpe ham med at bære hans skoletaske.

Delopgave 1 - Hurtigt løft

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal konstruere en skoletaskebærer, der kan bære Villads’ skoletaske på 3 kg 10 m hurtigst muligt.

Se video her

Regler
Villads’ skoletaske er 40 x 28 x 16 cm og vejer 3 kg.
Eksempel på en skoletaske med disse mål findes .
Banen, I skal køre på, er 3 x 10 m.
Jeres opfindelse skal køre ved hjælp af 1 eller 2 motorer.

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
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Hvordan kan I få jeres skoletaskebærer til at køre selv? Undersøg, om I eventuelt kan bruge LEGOrobotter, LEGO-teknik, fjernstyrede biler, motorer fra elektriske apparater eller lignende.
Hvordan kan man ændre farten ved at bruge forskellige slags gearing?
Har underlaget en betydning for, hvordan en bil kører? De fleste halgulve, hvor konkurrencen afholdes, er
meget glatte. Prøv at lade en bil køre på forskellige slags gulve. Er der forskel?

Brug værktøjsarket .

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
Tegn en skitse af jeres opfindelse.
Hvilke materialer vil I bruge?
Hvor stor skal jeres opfindelse være?
Hvilke materialer kan I selv skaffe?
Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?
Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?
Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarket

og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.

Gør jeres opfindelse bedre.
Virker den i forhold til det, den skal kunne?
Løser den problemet?
Er den præcis hver gang?
Har andre prøvet den?
Opfylder den kravene i opgaven?
Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .

Delopgave 2 - Tungt løft
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Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal bygge en skoletaskebærer, der kan bære en skoletaske, som er så tung som muligt, 5 meter.

Se video her

Regler
Villads’ skoletaske er 40 x 28 x 16 cm og kan veje fra 3 til 16 kg.
Eksempel på en skoletaske med disse mål ses .
Banen, I skal køre på, er 3 x 5 meter.
Jeres opfindelse skal køre ved hjælp af 1 eller 2 motorer.

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Hvordan kan I få jeres skoletaskebærer til at køre selv? Undersøg, om I eventuelt kan bruge LEGOrobotter, LEGO-teknik, fjernstyrede biler, motorer fra elektriske apparater eller lignende.
Hvordan kan man ændre farten ved at bruge forskellige slags gearing?.
Har underlaget en betydning for, hvordan en bil kører? De fleste halgulve, hvor konkurrencen afholdes, er
meget glatte. Prøv at lade en bil køre på forskellige slags gulve. Er der forskel?

Brug værktøjsarket .

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
•

Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.

•

Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af jeres opfindelse

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?
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•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene

17/01/18 09.42

og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?

•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarkene .

www.nvhus.dk
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Forhåndsvisning: Det varme hus

Historien

Brrr, det kan være koldt om vinteren i nogle klasselokaler, også selvom radiatoren kører for fuldt drøn. Kender
I det?
Enten er det alt for varmt eller alt for koldt i klasselokalet. Nogle gange er luften meget tung, så det er svært
at koncentrere sig i timerne. Dårligt isolerede skoler bruger meget varme om vinteren, og det er dyrt. I
Bykøbing Kommune vil man sørge for, at der et godt indeklima i alle klasselokaler, og spare penge på
varmeregningen. Det er godt for både eleverne og miljøet.

Delopgave 1 - Hold varmen

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal bygge en model af et hus uden gulv. Huset skal kunne holde bedst muligt på varmen.
I skal måle temperaturen inde i huset en gang i minuttet i en periode på 20 minutter.

Se video her

Regler
Husets ydermål skal have samme størrelse som et A4-ark i grundflade/flademål, og maks. højde er 25
cm. Det er ca. de samme mål som en kasse med kopipapir.
Inden i huset skal I lave plads til en kasse med målene: 15 x 15 x 15 cm. Her skal den varmekilde stå, som
Naturfagsmaraton udleverer på konkurrencedagen. Det er den eneste varmekilde, der må komme ind i
huset på konkurrencedagen.
Den gruppe, der måler den største forskel på start- og sluttemperatur efter 20 minutter, opnår flest point.
I skal selv medbringe termometer til at måle med. I bestemmer selv hvilket termometer og hvordan I
måler temperaturen.
Der gives bonuspoint, hvis I kan præsentere en graf over jeres temperaturmålinger til en dommer 15
minutter efter, I er færdige med målingerne.

Kom godt i gang
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Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Find ud af, hvordan forskellige ting er isolerede for at holde på varme og kulde. Det kan være jeres hus,
skolen, en termokande, en køleboks, en varm vinterjakke eller andre ting omkring jer, hvor det er vigtigt at
holde på varme og kulde.
I kan også prøve at kontakte en murer, en tømrer, et entreprenørfirma eller det lokale byggemarked og
spørge ind til deres erfaringer med isolering.
Overvej også, hvad I vil bruge til at måle temperaturen i huset med, så der er mindst muligt varmeudslip.
Det kan for eksempel være en datalogger, et stegetermometer eller et termometer fra natur/tekniklokalet.
Overvej, hvordan I vil notere de temperaturmålinger, I tager en gang i minuttet i 20 minutter.
I kan bruge forskellige ting som varmekilde i huset. Det kan være sten, I varmer op til 50-60 grader i
ovnen, eller en lommevarmer, som kan købes i sports- og udelivsforretninger. Eller I kan låne to 6 V/1 Apærer med fatninger, ledninger og 4 batterier eller en strømforsyning i natur/teknologi- eller fysiklokalet.
Pærerne skal sættes sammen i parallelforbindelse til batterierne eller strømforsyningen. Det er denne
varmekilde, der benyttes af Naturfagsmaraton på konkurrencedagen. Se tegningen her.

Kilde: www.tes.com
Brug værktøjsarket
Her kan I finde nogle simple undersøgelser, der kan hjælpe jer i gang.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
•

Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.

•

Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket

Læg en plan for jeres arbejde.

•

Tegn en skitse af jeres opfindelse

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene og ”
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Nu er I klar til at bygge.
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?

•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .

Delopgave 2 - Hvor kommer varmen fra!

Opgavetype
Vidensopgave

Jeres udfordring
I skal bygge en model, der viser, hvor jeres skole får varme fra, hvordan varmen bliver lavet, og hvordan den
kommer hen til jer. I bestemmer selv, hvordan I vil lave modellen.

Regler
I har to minutter til at fremlægge modellen for en dommer.
I vil blive bedømt på:
Forklaring − at jeres forklaring af modellen er korrekt, letforståelig og at I bruger jeres egne ord
Teknisk udførelse – at modellen er teknisk og håndværksmæssigt godt lavet, og I selv lavet den
Modellen kan laves på mange måder, eksempelvis som en animation, en film, PowerPoint, en rummelig
model, som I bygger, eller måske har I en helt anden god ide.

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at bygge jeres model.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
•

Søg information på og

•

Spørg skolens pedel om, hvordan skolen får varme

•

Besøg eventuelt det lokale varmeværk

•

Tal med jeres lokale VVS-firma.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres model kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
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Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at lave.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af, hvordan jeres model skal se ud.

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres model være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarket .

Delopgave 3 - Kold og frisk luft til alle!

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal bygge en model af et hus uden gulv. Huset skal blive koldest muligt på 20 minutter.
I denne opgave kan I med få justeringer måske bruge huset, som I byggede i delopgave 1.

Se video her

Regler
Husets ydermål skal have samme størrelse som et A4-ark i grundflade/flademål og max højde er 25 cm.
Det er ca. de samme mål som en kasse med kopipapir.
Inden i huset skal kunne stå en kasse med målene: 15 x 15 x 15 cm
I må højst lave to huller i jeres hus, der højst må have et samlet areal på 128 cm2.
På konkurrencedagen er varmekilden i huset tændt i 5 minutter med jeres hus oven på, og herefter starter
I jeres målinger. Huset flyttes ikke fra varmekilden.
I skal selv medbringe termometer til at måle med. I bestemmer selv hvilket termometer og hvordan I
måler temperaturen.
Der gives bonuspoint, hvis I kan præsentere en graf over jeres temperaturmålinger til en dommer 15
minutter efter, I er færdige med målingerne.

Kom godt i gang
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Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Hvordan kommer der frisk luft i jeres klasselokale? Åbner I døre og vinduer? Er der et godt
ventilationsanlæg?
Spørg jeres pedel, hvordan jeres ventilationsanlæg virker.
Undersøg forskellige blæsere, og hvordan de flytter luft.
Måske har I en lille motor med en blæser i natur/teknologi-lokalet.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket

Læg en plan for jeres arbejde.
•

Tegn en skitse af jeres opfindelse

•

Hvilke materialer vil I bruge?

•

Hvor stor skal jeres opfindelse være?

•

Hvilke materialer kan I selv skaffe?

•

Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?

•

Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?

•

Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarket og

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
•

Virker den i forhold til det, den skal kunne?

•

Løser den problemet?

•

Er den præcis hver gang?

•

Har andre prøvet den?

•

Opfylder den kravene i opgaven?

•

Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket
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Forhåndsvisning: Fra mark til mad

Historie

Hvis vi vil have mad på bordet, skal vi kunne dyrke vores marker med afgrøder, der kan bruges til blandt
andet mad til mennesker og foder til dyr. Har du tænkt over, hvordan cornflakes og havregryn laves, og hvor
melet i brødet kommer fra? Ved du, hvad landmanden laver, og hvordan kartoflerne bliver forarbejdet på
fabrikken?
Vi er alle afhængige af landbruget for at få mad på bordet og energi til at leve.
I denne opgave skal I arbejde med nogle af de ting, som landmanden også arbejder med.

Delopgave 1 - Såmaskinen

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I denne opgave skal I opfinde og bygge en såmaskine. Såmaskinen skal kunne så frø på en mark, og frøene
skal sås med en bestemt afstand. På modellen kan I se marken og de felter, som frøene skal lægges i.

Se video her

Regler
Frøene skal være tørrede bønner, som I selv medbringer.
Såmaskinen må højst være 30 x 30 x 30 cm.
Marken er 2 m lang og 25 cm bred. Hvert felt er 25 x 15 cm (se tegning). Alle de sorte streger er ca. 1 cm
tykke.

http://naturfagsmaraton.dk/opgave/preview/2c4dc078-d33c-4934-a518-65127764d03f

Side 1 af 5

Naturfagsmaraton - Forhåndsvisning: Fra mark til mad

17/01/18 09.43

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.

I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Hvordan kan I få en maskine til at køre selv? Undersøg, om I eventuelt kan bruge lego-robotter,
fjernstyrede biler, motorer fra elektriske apparater, eller om I selv kan skabe kraften til fremdriften, som
jeres såmaskine skal have.
Hvordan virker gammeldags såmaskiner? Hvordan bliver frøene lagt med tilpas afstand?

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskutér, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket

Læg en plan for jeres arbejde.
Tegn en skitse af jeres opfindelse
Hvilke materialer vil I bruge?
Hvor stor skal jeres opfindelse være?
Hvilke materialer kan I selv skaffe?
Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?
Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?
Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarkene og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.

Gør jeres opfindelse bedre.
Virker den i forhold til det, den skal kunne?
Løser den problemet?
Er den præcis hver gang?
http://naturfagsmaraton.dk/opgave/preview/2c4dc078-d33c-4934-a518-65127764d03f
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Har andre prøvet den?
Opfylder den kravene i opgaven?
Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .

Delopgave 2 - Høstmaskinen

Opgavetype
Vidensopgave

Jeres udfordring
I denne opgave skal I kende forskel på 10 udvalgte afgrøder. Afgrøderne er vist på billeder printet på papir. I
skal kunne høste tre bestemte afgrøder. Afgrøderne ligger blandet med andre afgrøder − alle i forskellige
vækststadier.
Afgrøderne, I vil skulle kende, er:
Byg
Rug
Havre
Hvede
Raps
Majs
Sukkerroer
Kartofler
Gulerødder
Ærter

Se video her

Regler
På konkurrencedagen må I bruge opslagsværker som I selv har lavet til at løse denne opgave. Det kan både
være på papir eller elektronisk.

Kom godt i gang

I kan prøve at overveje én eller flere af følgende ting:
Hvor kan I finde information om afgrøderne? På biblioteket, på internettet, hos en landmand
Kan I komme i tanke om en god måde at komme til at lære afgrøderne at kende på?
Find en god måde at holde styr på jeres indsamlede viden − måske kan I udarbejde et skema med
forskellige vækststadier, anvendelse og egenskaber. Bemærk, at I gerne må medbringe egne noter på
konkurrencedagen.
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Det er en god ide at lægge en plan for jeres arbejde med at tilegne jer viden om afgrøder.
•

Hvad vil I gøre først?

•

Hvilken viden skal I have?

•

Er der nogen, I skal kontakte?

•

Skal I have forberedt et besøg? Hvad vil I gerne få ud af et besøg?

•

Snak om, hvordan I kan holde styr på jeres viden og dele det, I finder ud af.

•

Aftal i gruppen, hvem der gør hvad.

Delopgave 3 - Fra frø til plante

Opgavetype
Animationsopgave

Jeres udfordring
I skal i denne opgave lave en animation, der viser, hvordan et hvedekorn bliver til en hvedeplante.

Regler
Animationen må højst vare 2 minutter.
I skal selv medbringe IT til fremvisning (computer, iPad/tablet eller mobiltelefon).
Husk høretelefoner, så dommeren kan høre lyden.

I animationen skal I komme omkring følgende:
Spiring
Fotosyntese

I vil blive bedømt på:
•

Kreativitet – at I selv har produceret animationen og designet figurerne

•

Forklaring − at jeres forklaringer af spiring og fotosyntese er korrekte og letforståelige

•

Teknisk udførelse − at lyd, zoom, sceneskift, bevægelse m.v. er tænkt ind i jeres animation.

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at animere.
I kan prøve at undersøge én eller flere af følgende ting:
Hvordan ser det ud, når frøet spirer?
Hvad skal en plante bruge for at vokse?
Find ud af, hvordan I vil lave animationen. I kan eksempelvis lave den som stop-motion eller i
programmerne iMovie eller GoAnimate.
Se videovejledninger her for at få noget viden om animation:
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Det er en god ide at lægge en plan for jeres arbejde med at lave en animation. Det kan I få ideer til ved at
kigge på plakaten nedenfor. I linket her kan I få en forklaring på, hvad de forskellige delprocesser betyder:
Få evt. jeres lærer til at printe animationsplakaten fra lærersiden.

www.nvhus.dk
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Forhåndsvisning: Kastemaskinen

Historien

De to venner Cecilie og Kasper har haft et emne om Romerriget i historie og er blevet fascinerede over de
kastemaskiner, man brugte dengang. De har efterfølgende fundet ud af, at man har brugt mange forskellige
kastemaskiner gennem tiden. De undrer sig over, hvordan de kunne ramme så præcist med dem, hvordan de
kunne måle højden af de mure de skulle skyde over eller mod, og hvordan sådan en kastemaskine egentlig
virker.
Kan man mon bygge sin egen model af en kastemaskine? Det har de lyst til at prøve
Det skal I hjælpe de to venner med at undersøge.

Delopgave 1 - Ram plet

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal lave en kastemaskine, der kan skyde korkpropper afsted, så de lander præcist et sted mellem 2 og 6
meter fra affyringslinjen.

Se video her

Regler
Kastemaskinen skal stå på gulvet ved affyringslinjen.
Kastemaskinen skal være mekanisk. Der må altså ikke bruges eksempelvis trykluft til at skyde korkpropperne
afsted.
Korkpropperne er ca. 40 mm lange og 20 mm i diameter og vejer 5 gram.
I denne opgave må I bruge et eller flere af følgende materialer:
Træ (ispinde, malerpinde, lægter, brædder, plader mv.)
Cykelslanger og elastikker
Søm og skruer
Pap og papir
Engangsglas
Tape og lim
http://naturfagsmaraton.dk/opgave/preview/f73e8133-49d7-416e-8831-6b330f524202
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Hængsler
Snor

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
Brug værktøjsarket . Her kan I undersøge, hvad skuddets vinkel og kraft betyder for længden. I skal bruge
elastikker, papirklamper og jeres fingre.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .

Læg en plan for jeres arbejde.
Tegn en skitse af jeres opfindelse.
Hvilke materialer vil I bruge?
Hvor stor skal jeres opfindelse være?
Hvilke materialer kan I selv skaffe?
Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?
Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?
Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarket

og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet.
Gør jeres opfindelse bedre.
Virker den i forhold til det, den skal kunne?
Løser den problemet?
Er den præcis hver gang?
Har andre prøvet den?
Opfylder den kravene i opgaven?
Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .
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Delopgave 2 - Skyd højt og ram plet

Opgavetype
Byggeopgave

Jeres udfordring
I skal lave en kastemaskine, der kan skyde korkpropper over en mur, der er mellem 1,6 og 2,2 meter høj og 1,5
m bred. Korkproppen skal lande i en balje på den anden side af muren, som står 1, 2 eller 3 meter fra muren.

Se video her

Regler
Kastemaskinen skal stå på gulvet ved affyringslinjen.
Kastemaskinen skal være mekanisk. Der må altså ikke bruges eksempelvis trykluft til at skyde korkpropperne
afsted.
Korkpropperne er ca. 40 mm lange og 20 mm i diameter og vejer 5 gram.
I denne opgave må I bruge et eller flere af følgende materialer:
Træ (ispinde, malerpinde, lægter, brædder, plader mv.)
Cykelslanger og elastikker
Søm og skruer
Pap og papir
Engangsglas
Tape og lim
Hængsler
Snor

Kom godt i gang

Det er en god ide at undersøge forskellige ting, inden I går i gang med at opfinde.
Brug værktøjsarket . Her kan I undersøge, hvad skuddets vinkel og kraft betyder for længden. I skal bruge
elastikker, papirklamper og jeres fingre.

Nu skal I finde på gode ideer til, hvordan jeres opfindelse kan se ud.
Lav en brainstorm over, hvordan I vil løse problemet. Vær positive over for hinandens ideer.
Diskuter, hvilken ide I tror, er den bedste at starte med at bygge.

Brug værktøjsarket .
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Læg en plan for jeres arbejde.
Tegn en skitse af jeres opfindelse.
Hvilke materialer vil I bruge?
Hvor stor skal jeres opfindelse være?
Hvilke materialer kan I selv skaffe?
Hvilke materialer kan jeres lærere, pedel eller forældre hjælpe jer med at skaffe?
Hvilket lokale skal I bruge, og hvornår er det muligt at bruge det?
Aftal, hvem i gruppen der gør hvad.

Brug værktøjsarket

og .

Nu er I klar til at bygge!
Arbejd sammen om at skabe den bedste løsning. Brug jeres kreativitet. Gør jeres opfindelse bedre.
Virker den i forhold til det, den skal kunne?
Løser den problemet?
Er den præcis hver gang?
Har andre prøvet den?
Opfylder den kravene i opgaven?
Har I brug for en helt ny ide, eller kan I ændre lidt på det, I har bygget?

Brug værktøjsarket .

Delopgave 3 - Mål højden

Opgavetype
Vidensopgave

Jeres udfordring
I skal kunne bestemme højden af fem markeringer i hallen. Markeringerne er pletter med en diameter på 10
cm. I skal måle højden til midten af pletten.

Regler
Markeringerne vil sidde i en højde mellem cirka 3 og 8 meter.
Jeres måleredskaber må højst være 1 meter lange.
Det vil ikke være muligt at stå lige under markeringen.
Der gives point for at måle højden af punkterne så præcist som muligt.
Pletterne vil være placeret i hallen.

Kom godt i gang

I kan prøve at undersøge en eller flere af følgende ting:
I følgende link kan I finde forskellige metoder til at måle højder:
Prøv forskellige metoder af. Hjælp hinanden med at forstå principperne i de forskellige metoder.
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Mål noget I kender højden på – eksempelvis en flagstang eller højden på jeres hus.
Prøv også at måle højder i en hal.
Mål den samme højde flere gange, og se om I får det samme resultat.
Hvordan kan I gøre det præcist?

1/5

Hvor højt over gulvet er den Orange plet?
3 meter
4 meter
4,5 meter
5 meter
5,5 meter

2/5

Hvor højt over gulvet er den Gule plet?
6 meter
4 meter
5,5 meter
7 meter
3 meter

3/5

Hvor højt over gulvet er den Sorte plet?
4,5 meter
6 meter
8 meter
7,5 meter
5,5 meter

4/5

Hvor højt over gulvet er den Hvide plet?
6 meter
3,5 meter
7 meter
5 meter
8 meter

5/5

Hvor højt over gulvet er den Grå plet?
6 meter
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4,5 meter
3,5 meter
5,5 meter
7 meter

www.nvhus.dk

http://naturfagsmaraton.dk/opgave/preview/f73e8133-49d7-416e-8831-6b330f524202

Side 6 af 6

