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Hensikten med denne malen er å sørge for at vi i s̊a stor grad som mulig følger
de samme kriteriene under rettingen.

Generelle kriterier

Hvert punkt teller 10 poeng. En helt riktig besvarelse f̊ar 10 poeng, en blank
eller verdiløs besvarelse f̊ar 0 poeng. At strykgrensen er 40%, kan ofte være en
hjelp n̊ar man vurderer en besvarelse som er ”midt p̊a treet”: Er den god nok
til at kandidaten burde ha st̊att om hele besvarelsen var p̊a samme niv̊a? Noen
punkter faller naturlig i flere deler, og nedenfor vil jeg si litt om hvordan delene
bør vektes.

Slurvefeil: For rene slurvefeil trekker vi 0-2 poeng (2 bare dersom feilen burde
vært oppdaget). Av og til er det vanskelig å avgjøre om en feil er en slurvefeil
eller en forst̊aelsesfeil, og da f̊ar dere prøve å vurdere s̊a godt som mulig ut ifra
resten av besvarelsen. For rene forst̊aelsesfeil (f.eks.

√
a2 + b2 = a+b) trekker vi

vanligvis mer, men dere m̊a ogs̊a vurdere hvor mye feilen utgjør av hele punktet.

Manglende begrunnelse: Hvis besvarelsen er s̊a knapp at dere ikke kan følge
kandidatens tankegang, skal det trekkes. Hvis det er overveiende sannsynlig at
kandidaten har resonnert riktig, er det nok å trekke ett poeng. Hvis det bare
st̊ar et svar uten begrunnelse i det hele tatt, kan dere gi 0 poeng.

Følgefeil: Feil i et punkt kan forplante seg til neste punkt. Dersom den ”nye
oppgaven” er av samme vanskelighetsgrad som før, trekker vi ikke p̊a nytt.
Løser kandidatene en oppgave som er klart mye lettere enn den opprinnelige,
skal de ha noe uttelling, men ikke full. Løser de en oppgave som er vanskeligere
enn tiltenkt, f̊ar de selvfølgelig full sk̊ar. Greier de en slik oppgave bare delvis,
f̊ar dere vurdere prestasjonen s̊a godt dere kan.

Kommentarer til enkeltpunkter

Oppgave 1: a) Hver av de partiellderiverte teller 5 poeng. Det er 2 poeng trekk
(i hvert punkt) for å “glemme” kjerneregelen. Det er ikke trekk (hverken her
eller i b) for å “glemme” å observere at funksjonen er deriverbar).

b) De to delene teller i utgangspunktet 5 poeng hver.

Oppgave 2: Da jeg gikk runden, var det mange som ikke visste hva et parallelle-
piped er, s̊a her kan dere kanskje forvente litt av hvert av svar. Den alternative
m̊aten å regne ut volumet p̊a, som et trippelprodukt |c ·(a×b)| (eller en permu-
tasjon av dette), gir selvfølgelig ogs̊a full sk̊ar. Jeg foresl̊ar fem poeng for å sette
opp stykket som en determinant eller et trippelprodukt (med vektoren satt inn)
og fem poeng til for å utføre beregningene.

Oppgave 3: Det er vanskelig å forutse feilene her, s̊a dere m̊a bruke skjønn. En

ledetr̊ad kan være at det gir 5 poeng å sette opp relasjonen tanu(t) = x(t)
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noe tilsvarende. Det er et par alternative m̊ater å løse oppgaven p̊a. Kandida-
ter som antar konstant hastighet, kan maksimalt f̊a 7 poeng. Dekomponering av
hastigheter kan gi full uttelling, men da m̊a den være godt begrunnet og forklart.

Oppgave 4: a) Her m̊a dere være litt nøyaktige siden den riktige matrisen og
dens transponerte er ganske like! For å f̊a full sk̊ar holder det ikke bare å slen-
ge opp den riktige matrisen, det m̊a ogs̊a finnes noe begrunnelse. Ikke vær for
strenge – mange synes nok at dette er s̊a opplagt at det er vanskelig å begrunne.

b) For å f̊a full sk̊ar m̊a man ha noe begrunnelse for at man kan gan-
ge med den inverse matrisen, men det holder å være ganske kortfattet (se
løsningsforslaget). Besvarelser uten en slik begrunnelse kan normalt ikke f̊a mer
enn 7 poeng (med mindre dere ut ifra sammenhengen mener at det er opplagt
at kandidaten har skjønt dette).

Oppgave 5: a) 4 poeng for å gjennomføre substitusjonen, 4 poeng til for delvis in-
tegrasjonen og enda 2 poeng for å substituere tilbake. Alternative løsningsmetoder
(jeg sliter med å komme p̊a noen fornuftige!) f̊ar dere vurdere s̊a godt dere kan.

b) Heller ikke her er det s̊a mange alternativer. Ut ifra tidligere erfaringer
vil mange sikkert hoppe over den siste substitusjonen og dermed f̊a en faktor 3
feil. Dette gir 8 poeng hvis resten er riktig.

Oppgave 6: a) Dette punktet kan besvares ut ifra sunn fornuft (“denne faktoren
er begrenset, mens denne g̊ar mot 0, alts̊a...) og krever ikke formell argumenta-
sjon. Gi 4 poeng for den første grensen, 2 poeng til for riktig derivasjon (med
eksponentialfaktorene forkortet bort) og enda 4 poeng for den siste grensever-
dien.

b) 4 poeng for derivasjonen, 6 poeng til for resten av argumentet.

c) Ulikhetene teller 5 poeng hver. Gi opptil 3 poeng hvis kandidaten skjønner
poenget i den første ulikheten, men ikke greier å gjennomføre regningene. Den
andre ulikheten utledes enklest med den omvendte trekantulikheten, men siden
den ikke er vektlagt i kurset, m̊a dere regne med mer uformelle begrunnelser.
Dette er et vanskelig punkt, s̊a det er lov å være litt snill.

d) Den første delen (ulikheten) teller 4 poeng, resten 6. Andre del m̊a regnes
som svært vanskelig for dette kurset, s̊a belønn gode forsøk med poeng selv om
de ikke gjennomføres helt ut.
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