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FYSIK & KEMI 
MATEMATIK  
er for de nysgerrige 

_____ 

Er du nysgerrig efter  at forstå alt det, som  omgiver 
dig  inklusiv det gigantiske univers?  
Så er denne studieretning lige noget for dig.   
 
Naturen og naturfænomener kan sættes på sættes 
på formel og generaliseres i love.  
 
F.eks. er alt, hvad der omgiver dig, opbygget af 
atomer. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan de er 
dannet og hvorledes atomerne reagerer med 
hinanden.  Dette er blot et eksempel på et af de 
mange spændende emner, du vil komme igennem  i 
studieretningen. 
 
 
 

AKTIVITETER 
_____ 

Inden for naturvidenskab har du på Solrød 
Gymnasium også mulighed for deltage i faglige 
aktiviteter  efter skoletid. Måske har du  en særlig 
interesse du gerne vil studere nærmere: 
 
CHEMISTRY CLUB 
Her arbejdes med spændende  
forsøg og nogle gange  
bliver  forsøgene optaget og  
offentliggjort  på YouTube.  
 
KREATIV MATEMATIK 
Matematik rummer mange discipliner og der er her 
mulighed for at stifte bekendtskab med spændende 
problemstillinger. Du kan læse mere i folderen fra 
matematik. 
 
LEGO-NØRDERNE 
Her arbejdes med  Lego  
robotter.  En aktivitet hvor du  
programmerer robotterne til  
at løse forskellige opgaver.  
Opgaverne er typisk bundet  
op på en konkurrence, som  
holdene deltager i. 
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”Kig grundigt på naturen, og du vil forstå alting 
meget bedre”  

                                           Albert Einstein 

I den undervisning du får i dag er kemi og fysik smeltet 
sammen i faget: Fysik/Kemi.  Her i gymnasiet  er 
fagene delt og nogle af de interessante emner du vil 
møde  inden for fagene er:  
 
FYSIK 
§  Atomfysik – atomets opbygning, radioaktivitet 
§  Astronomi – stjerner, universets udvidelse  
§  Bølgelære –  lys, lyd, interferens  
§  Mekanik – bevægelser, kræfter, gnidning 
 
KEMI 
§  Syrer og baser – Hvad siger pH om en væske? 
§  Organisk kemi – Forudsætningen for liv 
§  Forskellige reaktionstyper – Kemiens mangfoldighed  
§  Kemiske ligevægte  

DIN FREMTID 
_____ 

I denne studieretning kan du opnå kompetencer som 
giver adgang til rigtig mange videregående 
uddannelser  - http://www.ug.dk/adgangskortet 
Studieretningen er meget fleksibel, fordi du kan 
vælge at hæve enten fysik og/eller kemi til A-niveau.   
 
§  Matematik A 
§  Fysik B ►A 
§  Kemi B ►A 
 
Efter gymnasiet vælger elever fra denne 
studieretning typisk en lang videregående 
uddannelse inden for naturvidenskab f.eks. 
 
§  Ingeniørfagene 
§  Universitetsfagene herunder medicin 
 
 
 

EMNER 
_____ 



UNDERVISNING 
_____ 

Den daglige undervisning foregår  i vores ny- 
renoverede fløj fra 2013. Det har givet os nogle 
dejlige store lokaler med sikkerheden i top. 
For at skabe variation i undervisningen indeholder 
lektionerne rigtig mange forskellige elementer. I 
studieretningen for fysik & kemi er laboratorieøvelser 
en naturlig del af undervisningen, da det er vigtigt at 
udøve naturvidenskab i praksis. Praktisk udøvelse i 
kombination med en teoretisk viden giver den bedste 
basis for optimal læring. 
Som supplement til den daglige undervisning  
tilbydes der ugentlig lektiecafé inden for både fysik og 
matematik.  
 
 
 
 

Undervisningen foregår ikke altid på skolen. Den 
kan også udfolde sig på en studietur, en ekskursion 
eller på et universitet.  
Skolen er også medlem af Ungdommens 
Naturvidenskabelige Forening, som arrangerer 
foredrag og workshops for unge med interesse for 
naturvidenskab. De fleste arrangementer her er 
gratis, idet skolen er medlem. Se www.unf.dk  
 
Eksempler på ekskursioner er Tivoli, hvor det er 
muligt med udstyr at analysere bevægelser fra 
eksempelvis det Gyldne Tårn eller Vertigo.   
En anden mulighed er at drage i felten med skolens 
nye kikkert for at studere nattehimlen. 
 
 

Inden for studieretningsfagene, matematik, fysik og kemi 
er der mulighed for at deltage i konkurrencer f.eks.  Fysik 
Olympiaden, Alympiade og Georg Mohr.  


