
Instuderingsfrågor – Solsystemet 
 
Flera av de här frågorna har du gjort i arbetsuppgifterna och i Testa Dig själv. De är dock 
tänkta som en hjälp för att du skall plugga in bra till provet. 
 

1. Hur långt är ett varv runt jordens mitt? 
2. Hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv runt sin axel? 
3. Hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv runt solen? 
4. Hur lång tid tar det för månen att snurra ett varv runt sin axel? 
5. Hur lång tid tar det för månen att snurra runt jorden? 
6. Hur många timmar är ett dygn? 
7. Hur många dygn går det på ett år? 
8. Vad är ett skottår? 
9. Skriv ned några viktiga fakta om månen! 
10. Hur bildades måne? 
11. Vad menas med månens faser? 
12. Förklara ebb och flod! 
13. Var finns världens högsta tidvatten och hur högt? 
14. Beskriv vad som menas med en solförmörkelse! 
15. När hade vi senast total solförmörkelse i Sverige och när kommer nästa? 
16. Hur långt är det till månen? 
17. Varför lyser månen? 
18. Varför är det så stor temperaturskillnad på månen mellan dag och natt? 
19. Varför visar månen alltid samma sida mot jorden? 
20. Vad kallas solens yta? 
21. Hur långt är det till solen i ljusminuter? Vad är en ljusminut? 
22. Vad finns ovan fotosfären? 
23. Vad är en protuberans? 
24. Vilka är de nio planeterna? Störst – minst! 
25. Beskriv kort var och en av de nio planeterna! Glöm inte att ta med deras månar! 
26. Vad är asteroider! 
27. Var finns asteroidbältet? 
28. Beskriv en komet och dess svans! 
29. Hur uppkommer svansen? 
30. Hur rör sig kometer? 
31. Nämn två kometer! 
32. Vad är ett stjärnfall? 
33. Berätta om något meteoritnedslag på jorden! 
34. Beskriv skillnaden mellan asteroider, meteorider, meteorer och meteoriter! 
35. Beskriv varför olika årstider uppkommer och rita en enkel figur över jordens bana runt 

solen och skriv ned årstiderna för varje läge! 
36. Berätta vad du vet om Titan! 
37. Vad består solen av för olika ämnen? De två viktigaste!  
38. Temperaturen på solytan!? 
39. Vad menas med att planeterna är mörka himlakroppar? 
40. Vad heter vår närmaste stjärna? 


