EUX F19
Undervisningsbeskrivelse

Termin

Januar 2018- Juni 2018

Institution

Hotel-/ og Restaurantskolen

Uddannelse

EUX

Fag og niveau

Fysik C

Lærer(e)

Jacob Hamann Olsen

Hold

G2gt1911eux

Titel 1

Materiale
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Titel 2

Energi

10 uger

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i
undervisningen.
I undervisningen arbejdes der løbende med SI-systemet, fysiske størrelser, deres symboler og
formelhåndtering.
2.2.1 Energi

Niveau C
1. Energikilder, energiformer og energiomsætning
2. Energiforbrug, effekt og virkningsgrad
3. Vedvarende energi
4. Eksperimentel og kvantitativ behandling af omsætningen mellem energiformer

Titel 1

Materiale

Indhold

Energiformer/ energibevarelse
Energiomsætning,
Vedvarende energi
Eksperimentelt og kvantitativt behandling af omsætning imellem
energiformer
SI notifikation, densitet, masse, volumen. Tilstandsformer fast/ flydende/
gas. Smeltepunkt og fordampning punkt. Smelte-/ og fordampningsvarme.
Specifik varmekapacitet vand/metal. Isolerede systemer. Varmeledning/
varmestråling. Effekt, Nyttevirkning, energiomdannelse

Omfang

Orbit B Kap 1 Fysikkens grundlag og Kap 2 Energi

Særlige
fokuspunktet

Selvstændigt kan vælge og anvende modeller og formler, som kvalitativt
eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener og
sammenhænge
Selvstændigt kan anvende komplekse beregningsmetoder ved
anvendelse af fysiske formler,Selvstændigt kan forklare og forholde sig til
fysikkens bidrag til forståelse af teknologi- og samfundsudvikling,
Kan reflektere, bedømme og forholde sig til fysikfaglige og erhvervsfaglige
problemstillinger og selvstændigt kan udvælge, vurdere og anvende
relevante it-værktøjer til eksempelvis simulering informationssøgning og
-behandling, databehandling, dokumentation og præsentation.

Væsentlige
arbejdsformer

Selvstændigt kan planlægge og udføre kvalitative og kvantitative fysiske
eksperimenter, herunder begrunde sit valg af udstyr,
Selvstændigt kan registrere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og
generalisere dem med henblik på at udlede matematiske/fysiske
sammenhænge,
Selvstændigt kan beskrive eksperimenter og formidle resultater ved
anvendelse af fagets sprog samt reflektere over og vurdere resultaterne

FYSIK OG TEKNOLOGI
1. Behandling af relevante fysiske emner som knytter sig til elevens erhvervsuddannelse
2. Eksperimentel (kvantitativ) behandling af mindst et erhvervsfagligt emne
3. Perspektivering af fysikken som naturvidenskab

Titel 2

Energi

Indhold

Behandling af relevante fysiske emner som knytter sig til elevens
erhvervsuddannelse
eksperimentel (kvantitativ) behandling af mindst et erhvervsfagligt emne
Perspektivering af fysikken som naturvidenskab.
Naturkræfter. Tyngdeacceleration.Elektrisk energi. Ohms lov
Joules lov. Watt, spænding, strømstyrke.
Tryk, tryk i væsker, archimedes lov, temperatur, ideal gas

Omfang

Orbit B Kap 3 Termodynamik og kap 4 elektriske kredsløb

Særlige
fokuspunktet

Selvstændigt kan vælge og anvende modeller og formler, som kvalitativt
eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener og
sammenhænge
Selvstændigt kan anvende komplekse beregningsmetoder ved anvendelse
af fysiske formler,Selvstændigt kan forklare og forholde sig til fysikkens
bidrag til forståelse af teknologi- og samfundsudvikling,
Kan reflektere, bedømme og forholde sig til fysikfaglige og erhvervsfaglige
problemstillinger og selvstændigt kan udvælge, vurdere og anvende
relevante it-værktøjer til eksempelvis simulering informationssøgning og
-behandling, databehandling, dokumentation og præsentation.

Væsentlige
arbejdsformer

Selvstændigt kan planlægge og udføre kvalitative og kvantitative fysiske
eksperimenter, herunder begrunde sit valg af udstyr,

Selvstændigt kan registrere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og
generalisere dem med henblik på at udlede matematiske/fysiske
sammenhænge,
Selvstændigt kan beskrive eksperimenter og formidle resultater ved
anvendelse af fagets sprog samt reflektere over og vurdere resultaterne

