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Litt statistikk fra andre runde i 

Fysikkolympiaden 2013/2014 
Carl Angell, Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO 

 

Innledning 
Andre runde ble gjennomført 6. februar 2014. Det var 74 (derav 13 jenter) som hadde kvalifisert seg, 

og det var 68 (10 jenter) fra 39 skoler som leverte besvarelser fra 2. runde.  

Histogram viser fordelingen av total poengsum. Maksimum er 18 poeng. 
Gjennomsnittlig poengsum er altså 7,5. Høyeste poengsum var 17,5, - altså nesten alt riktig. Men 

dette tyder på at oppgavene er vanskelige for mange elever. 7,5 som gjennomsnittspoengsum er litt 

lav. Poengsummen for å gå videre til kurs og norsk finale er 10 poeng. Det er 18 elever som får delta 

på kurset og finalen som foregår fra 24. til 28. mars 2014 på Fysisk institutt ved UiO. 

 
 

 

Gjennomsnittspoeng for hver oppgave normert til 1,0 for riktig svar. 

Oppgave 2 var den oppgaven som færrest fikk til. Det var 51 (75 %) som fikk null poeng, og mange av 

disse hadde helt blank. Oppgaven handler om elektriske kretser, og det er tydeligvis et område som  
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få behersker, eller så har de glemt det fra fysikk 1. Oppgave 7 var også vanskelig, men den var nok 

også mer uvant. Det var likevel 6 elever som fikk fullt hus på oppgave 7. 

 

 

 

Korrelasjon mellom hver oppgave og total poengsum (totalskåre) 
Alle oppgavene korrelerer høyt og positivt med total poengsum. Det betyr at i hovedsak er det de 

med høy poengsum som svarer riktig på hver enkelt oppgave, - som det bør være!  

 

Til slutt 
Ser vi resultatene ovenfor under ett, kan vi si at oppgavene har fungert rimelig bra. Noen har fått til 

mye, og ellers sprer total poengsum seg godt over hele skalaen. Men likevel; oppgavene er kanskje 

litt i vanskeligste laget. 

Vi tar gjerne i mot tips og forslag, og vi trenger flere deltakere i fysikkolympiade komiteen. Ta kontakt 

med Carl Angell, carl.angell@fys.uio.no.  


