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1. Indledende bemærkninger 

Ved den skriftlige prøve i fysik (htx) sommeren 2018 blev der stillet et opgavesæt. Opgavesættet 
gøres tilgængeligt for undervisere på https://materialeplatform.emu.dk i juli 2018. Sættet er 
mærket gl-htx181-FYS/A-04062018. 
 
Sættets opgaver: 

 
4. juni 2018 

 

1a – 1b 
Elektrisk sidespejl 
Joules lov 
Ohms lov 

2a – 2b 
Koaksialkabel 
Kapacitans 
Kobling af kapacitorer 

3a – 3c 

Lokomotivbremsning 
Bevægelse med konstant acceleration 
Kræfter 
Energitransformation og temperaturstigning 

4a – 4d 

Bil på bakke 
Normalkraft 
Indtegning af kræfter (skråplan) 
Graftegning 
Gnidningskraft 
Normalkraft på skråplan 

5a – 5d 

Totakts-dieselmotor 
Idealgasloven 
Adiabatisk kompression 
Carnotmaskine 
Virkningsgrad 

 

2. Censorernes bedømmelse af kvaliteten af årets opgaver 

På censormødet diskuterer fysikcensorerne sættet som helhed, inden karakterne fastsættes for de 
enkelte besvarelser. Hensigten er dels at etablere det bedst mulige grundlag for en ensartet 
bedømmelse af besvarelserne, dels at rådgive opgavekommissionen med hensyn til det fremtidige 
arbejde. Drøftelsen sker på̊ baggrund af censorernes indberetning af deres umiddelbare 
bedømmelse af et antal besvarelser og en samling skriftlige kommentarer til såvel de enkelte 
spørgsmål som til sættene som helhed. 
 
Under rettearbejdet indberetter censorerne deres bedømmelse af et antal besvarelser. 
Besvarelsen af hvert af de 15 spørgsmål tildeles et mellem 0 og 10 point. I år udgør disse 
indberetninger en stikprøve på̊ cirka 60 % af samtlige besvarelser. Det skal bemærkes, at der ikke 
er nogen centralt fastsat rettenorm, som fastlægger pointfradraget for bestemte fejltyper. 

https://materialeplatform.emu.dk.i/
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Pointtallene fra stikprøven kan benyttes til at vurdere sværhedsgraden af de enkelte spørgsmål. 
Spørgsmål med pointtal 8-10 må̊ således opfattes som umiddelbart lette, pointtal 6-8 svarer til 
mere sammensatte eller vanskelige spørgsmål, mens spørgsmål med pointtal under 6 kræver, at 
eksaminanden kan bruge eller opstille mere komplicerede modeller for den foreliggende situation. 
Pointtallene for denne prognose er i det følgende angivet som elevscore. 
 
De skriftlige censorer har endvidere vurderet de enkelte spørgsmål på̊ en skala med fem 
gradueringer: Uegnet spørgsmål (-2), Ringe spørgsmål (-1), Middelgodt (0), Velegnet (+1) og Meget 
velegnet (+2). 
 
1198 elever var til prøve i det omtalte sæt. Censorerne vurderede, jf. skalaen ovenfor, 10 af 

sættets 15 spørgsmål til 1,3 eller derover, mens to spørgsmål fik vurderingen 0,8 og 1,0 hhv. 

Gennemsnittet af censorernes vurdering af sættets spørgsmål er 1,4. Den bedste vurdering fik 

spørgsmålene 5a (1,8), 3a (1,9), og 4b (2,0), mens spørgsmål 2b (0,8) og 4a (1,0) fik den laveste 

vurdering. 

3. Statistik 

På censormødet foretages en opgørelse af resultaterne, som er sammenfattet i nedenstående 
statistik på̊ basis af holdene i det tekniske gymnasium. I alt var 1198 eksaminander til prøve.  
 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 14 102 151 294 335 193 109 1198 

Frekvenser 1,2 8,5 12,6 24,5 28,0 16,1 9,1 100 

 
Karaktergennemsnittet blev 5,9 for disse eksaminander; gennemsnittet af de beståede karakterer 
var 6,5. 
 
Karaktererne opdelt på køn er kun kendt fra karakterprognosen, hvor drengene i gennemsnit fik 

5,6, mens pigerne i gennemsnit fik 4,5.  
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4. Afsluttende bemærkninger  

Der har i 11 år været afholdt skriftlig prøve efter 2005-ordningen, og opgavesæt efter 2010 findes 

på emu’ens Materialeplatformen: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/. Lærere 

kan opnå̊ adgang ved hjælp af Uni-login. 

 

Fysiklærerne på skolen opfordres til at samarbejde om opgavedimensionen i undervisningen på 

såvel B som A-niveau. Erfaringerne fra den skriftlige prøve på̊ A-niveau kan med fordel blive 

inddraget på̊ faggruppens møder. De elever, der får fysik A gennem opgradering af fysik B, må̊ 

hjælpes til et godt grundlag for problemløsning ved at arbejde med rimelige mængder opgaver 

allerede i fysik B-undervisningen. På den enkelte skole anbefales det, at arbejdet med 

undervisningen på̊ fagets højeste niveau koordineres, så̊ de indhøstede positive og negative 

erfaringer gives videre, når den ene lærer afløser den anden. 

 

 

 

 

Kim Bertelsen 

Fagkonsulent 

 

Nils Kruse 

Medlem af opgavekommissionen 
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