
MA1101 Grunnkurs i analyse Side 1 av 2

Sensurveiledning eksamen desember 2021 MA1101

Karaktergrenser: 20, 30, 40, 50 og 60 poeng av 70. Eksamen teller 70% av ka-

rakteren i emnet. Oppgaven var omfattande og oppgaver 2, 4 og 5 slo dårlig ut.

Oppgaven rettes generøst, men se veiledning for enkelte oppgaver.

Oppgave 1. Grunnleggende: 3 + 3 + 3, samt 1 for særskilt god føring eller in-

novativ løsning. Poeng gis til hver del av en deloppgave, f.eks. poeng for riktig

håndtering av logaritmen første deloppgave, poeng for grenseovergang, poeng for

riktig bruk av L’hôpital, O(x), derivasjon, eller annen teknikk. Typisk: 2 poeng i

en deloppgave med riktig utregning men et feil i et av skrittene. Gjentatte feil bør

normalt ikke trekkes dobbelt for, med mindre de er av høy alvorlighetsgrad.

Oppgave 2. Grunnleggende: 3 + 4 + 3. Denne oppgaven gikk dårligere enn forven-

tet, spesielt første deloppgave. Deloppgavene skal rettes uavhengig, gjelder spesielt

tredje deloppgave.

Mindre regnefeil trekkes normalt bare et poeng per oppgave. Teknikker gis en-

kelte poeng: anti-deriverte (log, arctan); bruk av odde/like funksjoner; oppdeling

av integral; variabelskifte; delbrøksoppspalting; grenser; kjennskap til divergens avs
1/x. Riktig bruk av absoluttverdi/tegn på logaritmene er nødvendig for høyeste

poeng.

Gjentatte feil av mindre alvorlig karakter trekkes kun én gang. Dersom en annen

deloppgave ved retting viser seg være mer omfattende kan et poeng vektes om

etter skjønn.

Oppgave 3. Faktorisering med riktige nullpunkter: 1. Polynom glatt og ingen

singulær punkt: 1. Definisjon av kritisk punkt og riktige punkter: 2. Definisjon av

vendepunkt og riktig svar: 1. Nevner kompakt intervall, randpunkter eller liknende

om hvor ekstrema må finnes: 1. Beregner punktene, og finner lokale og globale

ekstrema: 2. Skisse: 2.

Oppgave 4: For hver og én av de tre delene, gis 2 poeng for riktig setning ved

navn eller betydningen/regning som viser riktig setning. Tre poeng gis kun ved

komplett løsning. Begreper som komplett- og kompakthet, samt argumenter som

viser høy forståelse bør gis uttelling. Siste poeng fordeles etter skjønn, ti poeng

kun oppnåelig for perfekt løsning.

Oppgave 5: Få studenter kom i gang med denne oppgaven, det gis enkelte poeng

for forsøk med delvis integrasjon, samt poeng for bruk av initial-data.
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Generelt: Nevner og/eller bruker analysens fundamentalsetning: 2. Ansats for løs-

ningsmetode: 2. Prinsipiell gjennomføring av metoden: 2. Argumentasjon, regning

og svar for y(0) = 1 henholdsvis y(0) = 0: 2 + 2. Mindre regnefeil: -1 til -2. Full po-

eng trenger riktig føring og hensikt til f.eks. deling med null. Ellers skjønnsmessig

retting med fokus på metode.

Oppgave 6: Oppgaven har en skrivefeil (punktet ligger ikke på ellipsen). Den

som pekt på dette eller brukt likningen i kombinasjon med punktet (x0, y0) får full

kompensasjon for dette.

Ellers: Bestemmer y
Õ
(x) i riktig punkt: 5, fordelt på 2 for riktig derivasjon, 1 for

riktig argumentasjon og føring, 2 for riktige regninger. Generell formel for tangent:

2. Setter inn og gjennomfør riktig: 2. Riktige verdier i tangenten: 1. Generelle trekk:

bruker ikke implisitt derivasjon som angitt, maks 7 på hele oppgaven. Tar ikke

hensikt til kvadraten/roten eller gjør liknende tegn- eller retntngsfeil: -2. Skriver

opp tangenten uten likhetstegn: -2. Ellers etter skjønn.

Oppgave 7: Definisjon/oppstilling av kontinuitet, med Á og ”: 1. Riktig gjennom-

føring og valg av ”: 2. Definisjon av deriverbarhet: 1. Gjennomføring og konklusjon

som viser ikke deriverbar: 2. Skriver Taylor riktig: 2. Gjennomfør Taylor riktig med

korrekte derivasjon og korrekte verdier: 2. Generelle føringer og trekk: Bruker ikke

Á og ” i første del, -2. Velger feil punkt for Taylor, -1 til -2, avhengig av gyldighet.

Grafiske løsninger trenger argumenter for å bakke dem opp, men kan gis enkelte

poeng. Mindre regnefeil uviktige, unntatt Taylorutviklingen.


