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Eksamenen

— 4. desember, 9:00 – 13:00. Sted seinere:
http://www.ntnu.no/eksamen/sted/

— Formelark er legget ved til eksamenen. Hjelpemiddelkode D: Enkel
kalkulator.

— 10 oppgaver.
— Én (eller flere) oppgaver på kontinuitet – lære deg definisjonen og

hvordan den brukes.
— Andre oppgaver dannet jeg så: Velge en tilfeldig forelesning og

tilfeldig emne snakket om derin. Skriver ei oppgave om det. Se at de
ikke dekker de samme tingene som andre oppgavene.

— Målet er ikke å overraske.
— Oppgavene i eksamenen er i ei tilfeldig rekkefølge. Det enkleste er

(sannsynligvis) ikke først og rekkefølge tilsvarer ikke til rekkefølga av
forelesningene.
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Strategi og taktikk

— Få oversikt over hele eksamen. Hva er lett? Hva er vanskelig?
Begynne med de lette.

— Les oppgavene nøye. Se på formelheftet for hver oppgave.
— Skriv stort og tydlig. Bruk mye papir (både på innlevering og kladd).
— Skriv aldri noe du ikke forstår nøyaktig hva betyr. Bruk heller ord og

setninger enn matematiske symboler.
— Forklar hva du prøver å gjøre og hvilke regler/teknikker du vil bruke.

(Spesielt viktig hvis du senere regner feil!)
— Hvis du ikke får til et steg på ei oppgave, forklar hvordan du ville

fortsatt hvis du hadde fått til dette steget.
— Kan du dobbeltsjekke svar/utregning? Gir svaret ditt mening?
— Skriv det ned hvis du tror at noe er feil. Riktig svar > feil svar du

skriver er feil > feil svar du tror på.
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Mer strategi og taktikk

— Det er ikke morsomt å lese tull. Vær ærlig i stedet. Det kan gi poeng.
— Skriv at funksjonen bør deriveres men jeg kan ikke, så i stedet

fortsetter jeg som om den deriverte var ..., som jeg tror er nesten
riktig.

— Fra grafen det ser ut at integralet bør være positivt, men svaret er jo
negativt. Det er noe galt. Skriv det ned.

— Hvis du nesten husker hvordan en regneregel virker men er ikke sikker,
prøv det me enkle tall – unngå 0, 1 og 2, men andre er fine.

— Riktig svar er ikke så viktig, og regnefeil her og der er bare noen
poeng verdt. Systematiske feil er ikke bra og feil framgangsmåte er
heller ikke bra.

— Vi vil vite at du forstår ting. Gjør det mulig.
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