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Nationellt uttagningsprov 9 februari 2016 till den 
 
27:e Internationella biologiolympiaden 
 
 
 
Den Internationella biologiolympiaden äger rum i Hanoi, Vietnam 17-24 juli 2016. 
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Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, kladdpapper, svensk-engelsk ordbok (Nordstedts) 
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Skriv alla svar på svarsblanketten. 
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Del A 
Ringa in ett alternativ per uppgift nr 1-42 på svarsblanketten. 1p per uppgift  
 

1. Vilken/vilka av följande strukturer finns endast hos eukaryota celler? 
 

a) Ribosomer 
b) Cellvägg 
c) Cellkärna 
d) Mitokondrier 
e) Plasmider 

 
A. Endast e 

B. a och b 

C. c och d 

D. a, b och c 

E. a, b, c och d 

 
 

2. Vilken/vilka strukturer finns i både växt- och djurceller?  
 

a) Cellmembran 
b) Ribosomer 
c) Cellvägg 

 
A. Endast a 

B. a och b 

C. b och c 

D. a och c 

E. a, b och c 

 
 

3. Vilken/vilka av följande strukturer kan ses i ett elektronmikroskop men inte i ett vanligt 
ljusmikroskop? 

 
A. Bakterier 
B. Virus 
C. Proteinmolekyler 
D. Kloroplaster 
E. Människans Y-kromosom 

 
A. Endast c 

B. b och c 

C. b, c och e 

D. a, d och e 

E. a och b 
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4. Bilden visar ett cellmembran. Vad kallas molekyl A? 
  

A. Glykoprotein 

B. Fosfolipid 

C. Aktin 

D. Myosin 

E. Kanalprotein 

 
 
 

5. Vilken egenskap hos fosfolipidmolekyler gör dem lämpade att bilda biologiska membran? 
 

A. De består av en polär och en opolär del. 

B. De består av två polära delar som omger en opolär del. 

C. De är helt igenom opolära molekyler. 

D. De är helt igenom polära molekyler. 

E. De består av två opolära delar som omger en polär del. 

 
 

6. Vilket av följande påståenden är sant om mitokondrier? 

A. Mitokondrier finns i alla prokaryoter. 

B. Mitokondrier finns enbart hos bakterier och växter. 

C. Mitokondrier finns hos djur, växter och svampar. 

D. Mitokondrier finns enbart hos djur och växter. 

E. Mitokondrier saknar eget DNA. 

 
 

7. Vilket av följande påståenden om strukturen hos celler är fel? 

A. Växtceller har kloroplaster, men det har inte djurceller. 

B. Växtceller har cellvägg, men det har inte djurceller. 

C. Ribosomerna bildar den mesta energin i celler. 

D. Många intercellulära organeller är sammankopplade via endomembransystemet. 

E. Djurceller har centrioler men det har inte växtceller. 
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8. Endorfiner är naturliga smärtstillare som bildas i kroppen. När dessa molekyler binder till receptorer 

i hjärnan ger det smärtlindring och ofta en känsla av välbefinnande. Morfin ger en liknande effekt 
genom att binda till samma endorfinreceptor. Varför kan både endorfin och morfin binda till 
endorfinreceptorn? 
 

A. Molekylerna är lika stora. 

B. Molekylmassan är lika hos båda molekylerna. 

C. Molekylerna är isomerer. 

D. Formen är lika hos de två molekylerna. 

E. Nettoladdningen är identisk hos molekylerna. 

 
 

9. Vilka av följande strukturer finns hos ormbunkar? 
 

A. Blad, ledningsvävnad och rötter men inga blommor eller frön. 

B. Blad och rötter men ingen ledningsvävnad, blommor eller frön. 

C. Blad, ledningsvävnad, rötter och frön men inga blommor. 

D. Blad men ingen ledningsvävnad, rot, frön eller blommor. 

E. Ledningsvävnad och rötter men inga blommor, frön eller blad. 

 
  

10. Vattentransporten genom stammen upp i ett 30 meter högt träd drivs av  
 

A. lufttrycket. 

B. rottrycket. 

C. avdunstning från bladen. 

D. energi (ATP) bildat i respirationen. 

E. ATP bildat vid fotosyntes i bladen.  

 

11. Vad krävs för den delreaktion av fotosyntesen där koldioxid omvandlas till glukos?  
 

A. Ljus och väte (NADPH + H+) 

B. Ljus och syre 

C. Ljus, ATP och väte (NADPH + H+) 

D. ATP och väte (NADPH + H+) 

E. ATP och syre 
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12. Vilket av följande är rätt alternativ för de markerade strukturerna i blomman? 

 
 I II III IV V 
A Kronblad Ståndarknapp Fruktämne Foderblad Pistillens märke 
B Foderblad Pistillens märke Ståndarknapp Kronblad Fruktämne 
C Kronblad Pistillens märke Ståndarknapp Fruktämne Foderblad 
D Kronblad Pistillens märke Ståndarknapp Foderblad Fruktämne 
E Foderblad Ståndarknapp Fruktämne Kronblad Pistillens märke 

 
 
 

13. Ytantigenet B på röda blodkroppar är  
 

A. en fosfolipid. 

B. ett kanalprotein. 

C. ett glykoprotein. 

D. fosfatidylkolin. 

E. immunoglobin E (IgE). 

 
 

14. Vilket av följande djur utsöndrar mest vatten per dygn (i relation till kroppsstorlek)? 
 

A. Havsborstmask 

B. Daggmask 

C. Saltvattensfisk 

D. Sötvattensfisk 

E. Blåval 

 
 

 

I 

II 

III 

IV 

V 
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15. Vilken av följande molekyler finns det flest av i en kubikmillimeter blod? 

A. Serumalbumin 

B. IgG 

C. Hemoglobin 

D. CO2 

E. H2O 

 

 
16. I det mänskliga ögats näthinna finns 125 miljoner stavar och 6 miljoner tappar. De senare är mest 

koncentrerade kring gula fläcken. Vilket av följande påståenden gäller för näthinnans stavar? 
 

A. Stavarna skiljer på färg men ger dålig upplösning. 

B. Stavarna skiljer inte på färg och ger dålig upplösning. 

C. Stavarna skiljer inte på färg men ger bra upplösning. 

D. Stavarna skiljer på färg och ger bra upplösning. 

E. Stavarna används enbart vid mörkerseende. 

 

 
17. Ett landlevande jämnvarmt djur behöver effektiva lungor med stor yta (70 m2 hos en människa) för 

att ta upp tillräckligt med syre ifrån den omgivande luften. Vilken av följande strukturer, egenskaper 
eller processer är en absolut nödvändighet för gasutbyte i alla djur? 

 
A. Diffusion 

B. Osmos 

C. Röda blodkroppar 

D. Lungor eller trakéer 

E. Andningsmuskler 

 

 
18. Vilket av följande ämnen finns normalt inte i primärurinen efter ultrafiltreringen i njurarnas 

kärlnystan? 
 

A. Urinämne 

B. Glukos 

C. Aminosyror 

D. Serumalbumin 

E. Natriumjoner 
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19. Diagrammet visar hur tre parametrar varierar inom människans blodomlopp. 

 
Vilken är den korrekta kombinationen av vad var och en av kurvorna (1-3) representerar? 

 
 Blodets flödeshastighet    Blodets tryck Kontaktyta med omgivande vävnader 
A.                1            2                 3 
B.                3            2                 1 
C.                2            1                 3 
D.                3            1                 2 
E.                1            3                 2 

 
 
 

20. Två tidskurvor visar blodsockerhalten (glukoshalten) hos en diabetiker och hos en frisk icke-
diabetiker. Inget extra insulin har tillförts diabetikern. 

 
3 timmar efter ett kolhydratrikt mål var diabetikerns blodsocker dubbelt så högt som hos en normal 
person. Det var emellertid inte någon skillnad i blodets insulinhalt mellan de båda individerna. Vilket av 
alternativen förklarar likheten i insulinhalt hos de båda personerna?  

 
A. Autoimmun nedbrytning av beta-celler i bukspottkörteln. 

B. Autoimmun nedbrytning av alfa-celler i bukspottkörteln. 

C. Onormal förökning av beta-celler. 

D. Minskad känslighet hos cellernas mottagarmolekyler (receptorer) för insulin. 

E. Ökad känslighet hos mottagarmolekyler (receptorer) för insulin. 
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21. En plasmacell producerar antikroppar. Vilken intracellulär struktur bör vara mest välutvecklad i en 
plasmacell? 

  
A. Slätt endoplasmatiskt nätverk 

B. Granulärt endoplasmatiskt nätverk 

C. Lysosomer 

D. Peroxisomer 

E. Mikrotubuli 

 
 

22.  I vilken ordning passerar det cirkulerande blodet 
strukturerna A – I i hjärtat?  

 
A. I – E – C – B – A – F – G – H 

B. I – F  – G – H – B – C – E - A 

C. A – F – G – H – B – C – E – I 

D. H – G – F – A – I – E – D – B 

E. H – G – F – A – B – C – E – I 

 
 

23. I vilka strukturer varierar blodtrycket minst? 
 

A. A  och  I 

B. C  och  E 

C. F  och  G 

D. B  och  H 

E. E  och  F 

 
 

24. Vilket av följande är den korrekta ordningsföljden när immunförsvaret reagerar på en 
bakterieinfektion? 

 
a. Makrofager presenterar antigen på sin cellyta. 
b. B-celler aktiveras. 
c. Hjälpar-T-celler aktiveras. 

 
A. a, b, c 

B. a, c, b 

C. c, b, a 

D. b, c, a 

E. b, a, c 
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25. När vatten ifrån ett kapillärrör riktas mot ett encelligt trumpetdjur (Stentor), drar djuret ihop sig 

men återtar snart sin ursprungliga form. Senare reagerar det inte på samma stimulus utan 
fortsätter att filtrera vatten som vanligt. Detta beteende är ett exempel på 

 
A. klassisk betingning. 

B. trial and error. 

C. latent inlärning. 

D. inlärd reflex. 

E. habituering (tillvänjning). 
 

 
26. Vilket organ är homologt med en fågelvinge? 
 
A. En fjärilsvinge 

B. En vingsnäckas mantel 

C. En elefants öron 

D. En delfins bröstfena 

E. Bläckfiskens tentakler 

 
 

27. Vilken av följande organismgrupper kan förväntas finnas som fossil i de äldsta fossilförande lagren? 
 

A. Koraller 

B. Pansarhajar 

C. Krokodiler 

D. Dinosaurier 

E. Fåglar 

 
 

28. Släktträdet visar blodgruppen hos två barn och deras 
mamma. Vilken blodgrupp kan fadern till barnen ha? 

 
A. Endast A 

B. Endast A eller B 

C. Endast A eller AB 

D. Endast A, B eller AB 

E. A, B, AB eller O 
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29. En diploid cell hos en viss organism har allelerna R och r på ett par homologa kromosomer samt S 
och s på ett annat par homologa kromosomer. Hur många olika kombinationer av dessa alleler kan 
bildas i könscellerna? 
 

A. 1 

B. 2 

C. 4 

D. 8 

E. 16 

 
 

30. Vilken/vilka av nedanstående ger förutsättningar för evolution?  
 

a) Mutationer 
b) Genetisk variation 
c) Överproduktion av avkomma 
d) Selektion 

 
A. Enbart a och b. 

B. Enbart c och d. 

C. Enbart a och d. 

D. Enbart a och c. 

E. a, b, c och d 

 
 

31. Vilken term beskriver genetiskt identiska organismer? 
 

A. Art 

B. Klon 

C. Familj 

D. Systrar 

E. Population 

 
 

32. Vilket av följande påståenden stödjer slutsatsen att den genetiska koden är generell (universell) för 
arkéer, eubakterier och eukaryoter? 

 
A. Uracil ersätter tymin i RNA. 

B. Mängden A är den samma som mängden T och mängden G är samma som mängden C i DNA. 

C. Mängden G är den samma som mängden T och mängden A är samma som mängden C i DNA. 

D. Nukleinsyror innehåller samma baser i nästan alla arter. 

E. Kodon i mRNA kodar för samma aminosyror i nästan alla arter. 
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33. En ärtplanta som är homozygot för den dominanta allel som ger lila blommor korsades med en 
ärtplanta med vita blommor. Avkomman (F1) har alla lila blommor. En av dessa F1 plantor korsas 
med en planta med vita blommor. Vilket förhållande i blomfärg kan förväntas hos avkomman från 
denna korsning? 

 
A. 100% av plantorna har lila blommor. 

B. 100% av plantorna har vita blommor. 

C. 75% av plantorna har lila blommor och 25% av plantorna har vita blommor. 

D. 75% av plantorna har vita blommor och 25% av plantorna har lila blommor. 

E. 50% av plantorna har lila blommor och 50% av plantorna har vita blommor. 

 
 

34. Rödgrön färgblindhet orsakas av en recessiv allel som finns på X-kromosomen. En mamma och 
pappa har normalt färgseende men deras första barn är färgblint. Vad är sannolikheten att deras 
andra barn är färgblint om det är en son? 

 
A. 100% 

B. 75% 

C. 50% 

D. 12,5% 

E. 0% 

 
 

35. Två föräldrar är båda heterozygota bärare av allelen för sickle-cell-anemi. Deras genotyp är alltså 
HbAHbS. Vad är sannolikheten att deras förstfödda barn får en homozygot genotyp? 
 

A. 0% 

B. 25% 

C. 50% 

D. 75% 

E. 100% 

 
 

36. Bilden visar en förenklad näringsväv ifrån 
kustnära vatten utanför Kalifornien. Tidvis  
har populationen av havsutter varit nere 
på en mycket låg nivå.  Vilken population  
kan förväntas öka mest om havsuttern  
försvinner helt ur ekosystemet? 
 

A. Hajar 

B. Stora fiskar och bläckfiskar 

C. Havsöron  

D. Bentiska evertebrater  

E. Fastsittande makroalger  
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37. Vilken/vilka av följande djurgrupper påträffas enbart i marina miljöer? 

1. Svampdjur (Porifera) 
2. Nässeldjur (Cnidaria) 
3. Kräftdjur (Crustacea) 
4. Bläckfiskar (Cephalopoda) 
5. Tagghudingar (Echinodermata) 

 
A. 1 och 2 

B. 1, 2 och 3 

C. 2, 3 och 4 

D. 1, 2, 4 och 5 

E. 4 och 5 

 
 

 
38. Titta på följande näringskedja: 

 

 
 
       Eklöv     →     Mätarlarv        →     Larvmördare       →         Näbbmus     →                     Räv 
 

Vilken av följande kombinationer beskriver larvmördare bäst? 
 

 Autotrof Heterotrof förstahandskonsument andrahandskonsument 
A. Ja - Ja - 
B. Ja - - Ja 
C. - Ja Ja - 
D. - Ja - Ja 
E.   Ja Ja Ja 

 
 

39.  Vad kan vara orsaken till att den exponentiella tillväxtfasen hos en djurpopulation övergår i en 
platåfas? 

 
A. Ökad artdiversitet 

B. Ökad mängd resurser 

C. Ökat antal födslar 

D. Ökad predation 

E. Ökad habitattillgång 
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40. Hur definieras ett samhälle inom ekologin? 

 
A. Olika populationer som lever och interagerar med varandra i ett specifikt område. 

B. Olika familjer som samarbetar. 

C. En grupp organismer av samma art som lever i ett specifikt område. 

D. Flera områden där samma art lever. 

E. Individer av samma släkte som lever i ett specifikt område. 

 
41. Vilka av nedanstående arter av träd (a-f) är närmast släkt? 

a) Bok (Fagus sylvaticus) 
b) Avenbok (Carpinus betulus) 
c) Glasbjörk (Betula pubescens ) 
d) Tall (Pinus sylvestris ) 
e) Skogsek (Quercus robur ) 
f) Bergek (Quercus petraea ) 

 

A. e  och  f 

B. c  och f 

C. b  och  c 

D. a  och  d 

E. a och b 

 
 

42. Vilken egenskap förekommer hos gömfröiga växter (angiospermer, t.ex. björk) men inte hos 
nakenfröiga växter(gymnospermer, t.ex. barrträd)? 

 
A. Blad 

B. Frön 

C. Ledningsvävnad 

D. Blommor 

E. Klyvöppningar 
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Del B 
Frågorna nr 1-13 bedöms enligt följande: 4 rätt 2p, 3 rätt 1p, 2 rätt 0,5p, 1 rätt 0p. Markera alternativen 
med x i svarsblankettens tabeller. 
 
1. Bilden visar en fas i celldelningen hos människa. (OBS! För enkelhets skull har endast några av 

kromosomerna ritats ut. ) Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. Bilden kan visa en fas i mitosen.   

B. Bilden kan visa en fas i meios II.   

C. Om bildningen av mikrotubuli inhiberas når inte cellen 
denna fas. 

  

D. Transkriptionen av histongener är som högst i denna fas.   

 
 
2. Den köttätande växten sileshår (Drosera capensis), har tentakler med växtslem på bladytan. Varje planta 

matades med 50 bananflugor per dag i 10 veckor, förutom de plantor som utgjorde kontroll. Varje 
bananfluga vägdes före och efter nedbrytningen, vilket visade en medelförlust i torrvikt på 60%.  

 
Några betydelsefulla faktorer visas i tabellen nedan. Enzymaktiviteten i växtslemmet uppskattades 24 
tim efter det att växten blivit matad eller utsatt för mekanisk irritation. Den mekaniska irritationen 
bestod av plastkulor med samma storlek som bananflugorna.  

  
Tabellen visar aktiviteten hos olika enzym samt förhållandet mellan näringsämnen i bladvävnaden. 
 Enzymaktivitet 

i växtslemmet 
Enzymaktivitet 
i växtslemmet 

Enzymaktivitet i 
växtslemmet 

Förhållandet 
mellan 
näringsämnen i 
bladvävnanden 

Förhållandet 
mellan 
näringsämnen i 
bladvävnanden 

 Syrafosfatas 
(AP) 
millimol/(mg 
protein x tim) 

Fosfodiesteras 
(PD) 
mikromol/(mg 
protein x tim) 

Total proteas-
aktvitet(PA) 
unit/mg 
protein 

 
N:P 

 
N:K 

Mekanisk 
irritation 

65,4 4,07 297   

Kontroll, ej 
matade 
växter  

24,7 2,04 363 47,6 1,2 

Växter 
matade med 
bananflugor 

297 11,6 2000 30,1 2,8 

 
Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 

 Rätt  Fel 

A. Kvoten N:P för kontrollen visar att tillväxten av D. capensis begränsas av tillgången på N.    

B. Mekanisk irritation ökar aktiviteten av AP och PD, men för att proteaser ska aktiveras krävs 
att det finns insekter. 

  

C. När man mätte kitinasaktivitet hos växter som matades med bananflugor fann man ingen 
aktivitet av detta enzym. Detta kan förklara varför bananflugornas vikt endast minskade 
med 60%.  

  

D. N absorberades mer effektivt från bananflugorna än K.    
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3. Fotosyntesprocessen sker inte på exakt samma sätt i alla växter. De flesta växterna har C3-fotosyntes 
medan ett mindre antal har C4-fotosyntes. Dessa två typer av fotosyntes uppvisar olika 
fotosynteshastighet när CO2 och omgivande temperatur varierar, se figur nedan.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Figur A. Fotosynteshastighet hos C3- och C4-växter som 
funktion av omgivande CO2-koncentration. 

  

 

 

 

Figur B. Förväntad dominans av C3- och C4-växter som 
funktion av temperaturen. 

 (Ehleringer et al. 1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. Andelen C4-växter ökar mot polerna (fig B)   

B. Vid nuvarande CO2-koncentration begränsar CO2 tillväxten mest hos C3-växter.   

C. Den förväntade höjningen av CO2-koncentrationen kommer att gynna C4-växterna 
mer än C3-växterna. 

  

D. I torra och varma regioner är troligen C4-växterna mer vanliga.   
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4. Bilden visar blodomloppet hos tre olika ryggradsdjur. 

 
 

Markera om följande påståenden är rätta eller felaktiga. 
 Rätt  Fel 

A. Bild A visar cirkulationssystemet hos ett däggdjur.   

B. Syrerikt blod i kärlet märkt 1 i B transporteras under högt tryck till 
kroppens kapillärer. 

  

C. Bild C visar cirkulationssystemet hos ett växelvarmt landdjur.   

D. Ett cirkulationssystem som det i B skulle på grund av gravitationen inte 
fungera i ett däggdjur. 
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5. I ett våldtäktfall blodtestades fyra män (1-4), offret (mor) och det resulterande barnet (dottern). 
Blodgruppstillhörighet enligt dessa system testades: 

ABO som kontrolleras av allelerna IA, IB och i. 
Rhesus som kontrolleras av allelerna Rh+ och Rh-, där Rh+ är dominant. 
MN som kontrolleras av de kodominanta allelerna LM och LN. 
Xg(a) kontrolleras av en X-bunden gen med allelerna Xg (a+) och Xg(a-).. Xg (a+) är dominant.  
 
Tabellen visar resultatet av blodgruppsgrupperingen. 

Individ 
 

ABO (fenotyp) Rh (fenotyp) MN (fenotyp) Xg(a) (fenotyp) 

Mor 
 AB Rh- MN Xg(a+) 

Dotter 
 A Rh+ MN Xg(a-) 

Man 1 
 AB Rh+ M Xg(a+) 

Man 2 
 A Rh- N Xg(a-) 

Man 3 
 B Rh+ N Xg(a-) 

Man 4 
 O Rh- MN Xg(a-) 

 
Markera om följande påståenden är rätta eller felaktiga. 

 Rätt  Fel 

A. Både man 2 och man 3 kan vara far till barnet.   

B. Fadern kan utan tvekan identifieras med färre än fyra blodgruppssystem.   

C. Dottern måste ha genotyp IAi enligt ABO-systemet.   

D. Om dottern får en son med en man med blodgrupp Xg(a+) måste sonens 
blodgrupp vara Xg(a+). 

  

 
 
6. Äggproducenter föredrar naturligtvis hönor framför tuppar och de väljer ut hönor genom att använda 

egenskaper som kontrolleras av gener i könskromosomerna. Könskromosomerna hos tuppar betecknas 
ZZ (två likadana kromosomer). Könskromosomerna hos hönor betecknas ZW (två olika kromosomer, W 
är en dvärgkromosom, kanske utan kodande information).  

 
Färgvariationen i detta exempel kontrolleras av endast en gen med två alleler. I en korsning mellan en 
svartfärgad tupp och randig höna (föräldragenerationen) blev alla hanar bland avkomman randiga och 
alla honor svarta (F1-generationen). En tupp och en höna från F1-generationen korsades för att få en F2-
generation.  

 
Markera om följande påståenden är rätta eller felaktiga. 

 Rätt  Fel 

A. Randig fjäderdräkt är dominant över svart.   

B. Alla randiga kycklingar i F1-generationen kan antas vara hönor och kan 
användas till äggproduktion. 

  

C. Alla av tupparna i F1-generationen är heterozygota.   

D. Alla tuppar i F2-generationen förväntas vara svarta.   
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7. En viss typ av ärftlig dvärgväxt orsakas av brist på tillväxthormon. DNA från fem familjemedlemmar, där 

denna typ av dvärgväxt förekommer, undersöktes med hjälp av restriktionsenzymer, DNA-sonder och 
gelelektrofores.  
 
 
 
 
Figur A. Släktträd, ifylld symbol betyder dvärgväxt.  

Figur B. Resultat från gelelektrofores med  
DNA-fragment från de fem familjemedlemmarna  
samt en kontroll (ctrl). 

 
 

 
 
Markera om följande påståenden är rätta eller felaktiga. 

 
 Rätt  Fel 

A. Genen för tillväxthormonet är den DNA-sekvens som är 26kb lång.   

B. Mutationen som orsakar felet är en duplikation med storleken 26kb.   

C. III-4 kommer troligen inte att få barn som saknar tillväxthormon.   

D. Om II-1 och II-5 får ett fjärde barn är risken för dvärgväxt 50%.   

 
 
 
8. Diagrammen visar den årliga successionen av tre typer av växtplankton samt variation av närsalter.   

 
 
Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. Under vintern (dec-feb) är kvävet begränsande faktor för tillväxten av 
dinoflagellater. 

  

B. Kiselalger är den grupp som är mest beroende av ljus och god kvävetillgång.   

C. Blågröna bakterier gynnas av höga vattentemperaturer.   

D. Dinoflagellater är den grupp som är minst beroende av kväve.   
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9. Diagrammet visar förekomst av oorganiskt kväve och fosfor i svenska kustvatten. Dessa båda närsalter 
tas upp av alger och växter i den molara proportionen 16:1 (N:P) illustrerat av den räta linjen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Markera om följande påståenden är rätta eller felaktiga. 

 Rätt  Fel 

A. Vattnet i Bottenviken innehåller mer oorganiskt fosfor än övriga kustvatten runt Sverige.   

B. Fosfor är mest troligt den begränsande faktorn för växtplanktontillväxt i Kattegatt.   

C. Bottenhavets närsaltinnehåll är det mest optimala för växtplankton.   

D. Övergödning av Östersjön förvärras troligen av tillförsel av fosfor.    
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LP SP
 

LP SP
 

10.  Alpkråkan har en varierad föda. Den lever på den spanska ön La Palma (LP) och på det spanska 
fastlandet (SP). Alpkråkans föda på LP och SF jämfördes. Som födokälla är ryggradslösa djur rika på 
protein och fett medan frukter är rika på kolhydrater. Fågelungar födda på LP har sämre utvecklade 
fjäderhullingar än fågelungar födda på SF. Figuren nedan visar: 

A. Frekvens av förekomst i miljön (FO%) av myror, andra insekter, spindlar, andra ryggradslösa djur och 
ödlor. 

B. Frekvens i alpkråkeungens kost (A%) av myror, andra ryggradslösadjur, andra djur, frukt och frön. 
 

 
 
 

Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. På LP kommer ungarnas föda i större utsträckning från djurriket i jämförelse med 
deras föda på fastlandet. 

  

B. Fågelungar på SF har en vidare födonisch än fågelungar på LP.    

C. Generellt är fågelungarnas favoritföda insekter.    

D. Fågelungarna på LP förväntas att ha en snabbare tillväxt än fågelungarna på SF.    
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11. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar ett maximalt godtagbart dagligt intag (MDI) av 
0,1 μg Hg (kvicksilver) per kg kroppsvikt. Figuren visar kvicksilverhalten (mg/kg fisk) i nio arter.  

De vertikala markeringarna visar medelvärden och de horisontella linjerna visar 95% 
konfidensintervall. (95% konfidensintervall innebär att med 95% sannolikhet ligger det sanna 
medelvärdet inom detta intervall.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

 
Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. Makrill befinner sig högre upp i näringskedjan än hälleflundran.   

B. Hg-halt ökar generellt med fiskarnas storlek.   

C. Medelhalten Hg i tonfisk innebär att en person på 75 kg kan äta maximalt 

1 kg tonfisk ungefär var 10e dag. 

  

D. Variationen i Hg-halt är större hos torsken än hos pigghajen.   

 
 

 

 
 
  

(Sillhaj = håbrand) 
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12.  Elektronmikroskopbilden nedan visar strukturen hos en cell. (2p för alla rätt) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. Proteiner produceras i C.   

B. Koldioxid produceras i D.   

C. mRNA produceras i A.   

D. Fosfolipider bildas i B   

 
 

13. Markera om följande påståenden är rätt eller fel. 
 

 Rätt  Fel 

A. Molekyler rör sig från hög till låg koncentration genom 
passiv transport. 

  

B. Molekyler rör sig från hög till låg koncentration genom 
aktiv transport. 

  

C. En proteinpump behövs för aktiv transport.   

D. En proteinpump behövs för både aktiv och passiv 
transport. 

  

 


