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Forord

Evalueringen baserer sig på kommentarer fra censorerne tilsendt i løbet af retteperioden, diskussion på cen-
sormødet og efterfølgende drøftelse med opgav ekommissionen.

Opgav ekommissionen bestod af Jens Kurt Kraaer, Peter Gross, Kim Lang og Peter Nørgaard.

Prøven bestod af fire opgav er med i alt 16 delspørgsmål og blev som helhed vurderet som passende i
sværhedsgrad og omfang.

Karakterfordeling

På censormødet blev der indberettet 624 karakterer som fordelte sig således:

Karakter -3 0 02 4  7 10 12
Antal 7 77 91 143 147 105 54

Gennemsnitskarakteren for hele fordelingen er 5,54 og 13,5% fik karakteren -3 eller 0.

For karaktererne 02 og derover er den procentvise fordeling som følger:

Karakter 02 4 7 10 12
Pct 17 27 27 19 10

I forhold til ECTS forventningen til karakterfordelingen, som symmetrisk fordelt omkring karakteren 7, ses
altså et lille skift mod de lave karakterer, med et gennemsnit for disse karakterer på 6.41. Det er en
forbedring i forhold til tidligere år.

Bemærkninger til de enkelte delspørgsmål

Opgave 1a: Spektrallampe

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander. De fleste fejl har med bestemmelsen af git-
terkonstanten at gøre. Enkelte eksaminander forveksler antal linier pr. millimeter med gitterkonstanten.

Opgave 1b:

Dette spørgsmål besvares korrekt af rigtig mange eksaminander. Den hyppigste fejl i besvarelserne af dette
spørgsmål opstår i analysen af trekanten. Typisk forveksles sinus og tangens.

Opgave 1c:

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander. Enkelte eksaminander prøver at anv ende
Coulombs lov på punktladninger.
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Opgave 2a: Ballonvejning

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander.

Opgave 2b:

Tilstandsligningen for en ideal gas kendes af de fleste eksaminander. Den almindelige fejl her opstår i
udregningen af antallet af mol.

Opgave 2c:

Overraskende mange eksaminander glemmer opdriften, måske fordi stoffet er gennemgået på 1. år.

Opgave 3a: Drejeskive

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander. Den hyppigste fejl er udeladelsen af faktoren
2π .

Opgave 3b:

Udregningen af det samlede inertimoment går generelt godt. Det svage punkt her er den ledsagende forklar-
ing af de antagelser der gøres.

Opgave 3c:

Udregningen af gennemsnitseffekten går godt for nogle eksaminander. Mange eksaminander forsøger at
regne på en jævn cirkelbevægelse, med anvendelse af maksimalværdien for vinkelhastigheden, hvilket giver
en fejl på en faktor 2.

Opgave 3d:

Dette spørgsmål går en smule bedre end det foregående og regnes rigtigt af mange eksaminander. En del
eksaminander forsøger at bruge formlen for gnidningskraft, hvor gnidningskoefficienten indgår.

Opgave 3e:

Te gning af alle kræfter med angivelse af retning og angrebspunkt er en svær opgav efor de fleste eksami-
nander. Især angrebspunkter, men også retninger indtegnes galt. Mange eksaminander tegner kræfter som
ikke virker på skiven. Kræfter glemmes. Enkelte eksaminander forsøger at tegne skiven set fra oven, for-
mentlig fordi skiven jo er beregnet til at rotere om den lodrette akse.

Opgave 3f:

Ganske få eksaminander løser denne opgav e helt. Hovedparten af disse eksaminander opstiller elegant
kraftmomentligevægten om punktet V og har dermed kun en ligning med en ubekendt at løse. Forsøg på at
kombinere kraftmomentligevægt omkring centrum og kraftligevægt bliver for kompliceret for de fleste
eksaminander.

Opgave 4a: Startbatteri

Dette spørgsmål regnes rigtigt af næsten alle eksaminander.

Opgave 4b:

En del eksaminander bruger ikke sammenhængen mellem elektromotorisk kraft, indre modstand og
polspænding. Ohms lov benyttes i dens simple form, måske fordi stoffet er gennemgået på 1. år?

Opgave 4c:

Graferne tegnes rigtigt af ganske mange elever. Den hyppigste mangel er angivelsen af enheder og fysiske
størrelser på akserne.
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Opgave 4d:

Besvarelsen kræver udregning af arealet under grafen for den effekten som funktion af tid for både aflad-
ning og opladning af batteriet. Det er sammen med spørgsmål 3f de to sværeste spørgsmål i sættet.
Spørgsmålet besvares en smule dårligere end forventet, men besvares dog fornuftigt af de fleste eksaminan-
der som lander på karaktererne 10 og 12.Enkelte eksaminander overser at tidsskridtet er forskelligt i de to
datasæt. Enkelte eksaminander laver en grov vurdering v.h.a en anslået middelværdi for effekten udfra
grafen og ganger den med intervallængden. Dette tæller positivt i bedømmelsen.

Generelle kommentarer til prøven

Opgav esættet var velfungerende, i den forstand at der ikke var spørgsmål som faldt helt igennem.
Spørgsmålene 3f og 4d var, som forventet, de sværeste i sættet. Der gemte sig små overraskelser i
spørgsmålene 2c, 3e og 4b.

Brugen af forklarende tegninger i besvarelserne er stadig et område som tåler udvikling, særligt for
besvarelser som ikke er skrevet i hånden. Deter helt legitimt at supplere en bevarelse skrevet vha. et tekst-
behandlingsanlæg med en tegning lavet i hånden.

En del eksaminander kopierede opgav eteksten ind i besvarelsen. Det er helt overflødigt.

Ifølge bedømmelseskriterierne lægges der vægt på at eksaminandens tankeg ang fremgår klart af
besvarelsen. Der er stadig mange besvarelser som er mangelfulde i den henseende. Samtidig er det et klart
mønster, at besvarelser hvor den fysiske situation er beskrevet og hvor der er argumenteret for de anvendte
formler, typisk også er besvarelser med korrekte udregninger. Der er altså en klar korrelation mellem at
kunne beskrive den fysiske situation med ord og det at kunne nå frem til det rigtige facit.

Sammenfatning

Eksaminandernes præstation ved prøven giv er anledning til at fremhæve tre forhold:

1) Alt kernestof kan indgå i prøven, også det som ikke er særligt for fysik A.

2) Derer behov for at styrke brugen af tegninger som en del af dokumentationen.

3) Derer behov for at styrke den sproglige dimension af besvarelserne.
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