
Sjekk gjerne karakteren din først, men kom tilbake og les dette etterp̊a!

Eksamenen viste seg å være vanskeligere enn forutsatt. Alle oppgavene ligger godt inne
i anvendelsen av pensum, og det var ingen oppgaver som det virket som om mange
hadde rett fram misforst̊att. Det er alts̊a ikke grunnlag for å stryke noen av oppgavene
fra sensuren. For å kompensere for det generelt litt høyere niv̊aet enn forventet, er
poenggrensene justert ned fra NTNUs veiledende niv̊a1.

Det betyr at de fleste har f̊att litt bedre karakterer enn poengsummen i utgangspunk-
tet skulle tilsi. Klagesensuren skal ikke ha noe informasjon om opprinnelig sensur, og
st̊ar fritt til å vurdere besvarelsene annerledes, og sannsynligvis med den opprinnelige
poengskalaen. Vær advart!

Hvis du ikke er fornøyd med karakteren, har du tre ukers klagefrist fra karakteren
kommer p̊a Studweb, men les dette først!

• Veldig mange fikk ikke til oppgave 1 og 2.

• Mange mister mange poeng fordi de ikke argumenterer (korrekt) for svaret sitt.
Det gjelder spesielt p̊a oppgave 4.

• P̊a oppgave 5 har mange mistet litt poeng fordi de gir ugyldige output fra maskinen
sin, ikke gir riktig output i alle tilfeller, eller sender maskinen tilbake til start etter
å ha skrevet ut en Q.

• I 6a var det mange alternative forklaringer. Kun de som henviste til antallet hjørner
med oddetallsgrad og det relevante teoremet fikk full score.

• Mange manglet det viktigste argumentet i 6d, nemlig at alle andre valg av kanter
ville gi høyere vekt. At algoritmene alltid vil gi samme resultat, er ikke godt nok, for
det g̊ar an å konstruere grafer der et minimalt utspennende tre (av flere) aldri blir
valgt uansett startpunkt eller algoritme, bare p̊a grunn av sorteringen av nodene.

• Det var ingen som egentlig fikk til 7b. Fordi oppgaven ikke forbød m = 0, har
vi godtatt det som svar. For de som har oppgitt m = 12, s̊a har nok dessverre
kalkulatoren lurt dere.

I sum betyr det at mange har tapt veldig mange poeng uten at man inns̊a det under
eksamen.

Før du klager anbefaler vi veldig sterkt at du ber om begrunnelse. Da vil sensor kunne
forklare deg hvorfor karakteren er satt som den er satt, og du f̊ar vite om du har en sterk
eller svak karakter. Dersom sensor har gjort en opplagt feil (som å skrive 01 poeng n̊ar
han mente 10, eller å skrive F p̊a arket n̊ar han mente A), s̊a kan det ofte rettes opp
uten at det må p̊aklages.

Fristen for å be om begrunnelse er én uke fra karakteren kommer i Studweb, se Innsida
for mer informasjon2. Du f̊ar en ny klagefrist p̊a tre uker fra du mottar begrunnelsen.

1
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Prosentvurderingsmetoden

2
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Begrunnelse+og+klage
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