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Innledning 
Andre runde ble gjennomført 2. februar 2016. Det var 80 elever fra 53 skoler som hadde kvalifisert 
seg, og det var 69 (5 jenter) som leverte besvarelser fra 2. runde.  

Histogram viser fordelingen av total poengsum.  
Maksimum er 25 poeng. 
 

 
 
Gjennomsnittlig poengsum er altså omtrent 10 poeng. Høyeste poengsum var 22 poeng, - altså 
nesten alt riktig.  
Gjennomsnittspoengsum på 10 er OK. I gjennomsnitt klarer altså elevene noe i underkant av 
halvparten. Poengsummen for å gå videre til kurs og norsk finale er 14 poeng. Det er 18 elever som 
får delta på kurset og finalen som foregår fra 4. til 8. april 2016 på Fysisk institutt ved UiO.  

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

Oppgave 5 var det nesten ingen som fikk til. Vi er selvsagt klar over at elektriske kretser er Fysikk 1 

stoff og lenge siden elvene har hatt. I tillegg var denne oppgaven ekstra vanskelig med to batterier i 

kretsen. Men vi synes likevel at gode elever burde ha fått til noe, selv om de ikke klarte å sette opp 

og løse alle 4 ligningene. Det var bare 2 elever som fikk den helt til!   
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Oppgave 6, 7 og 8 var også vanskelige. Oppgave 6 var kanskje nokså uvant. Men det var ganske 

mange som fikk til noe, inkludert noe logaritmeregning.  

 

Oppgave 7 var det bare 9 som fikk fullt hus på. Veldig mange regnet bare på kinetisk energi til kølla. 

Men det er nokså ufullstendig. Massene til både kølla og golfballen inngår i uttrykket for golfballens 

fart, og det må en ta hensyn til når svaret skal vurderes.   

Oppgave 8 var 15 som fikk helt til, og det er jo ganske så bra. 

 

Tabellen under viser gjennomsnittspoeng (normert til maks 1 poeng) og standardavviket for hver 

oppgave. 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

v1 69 ,5109 ,37484 

v2 69 ,4130 ,42358 

v3 69 ,7343 ,30561 

v4 69 ,7319 ,42728 

v5 69 ,0942 ,20508 

v6 69 ,3732 ,40646 

v7 69 ,3152 ,30439 

v8 69 ,3243 ,40409 

Valid N (listwise) 69   

 

Korrelasjon mellom hver oppgave og total poengsum (totalskåre) 
Correlations 

 SUM 

O1  ,466** 

O2  ,656** 

O3  ,355** 

O4  ,362** 

O5  ,483** 

O6  ,593** 

O7  ,544** 

O8  ,607** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Alle oppgavene korrelerer høyt og positivt med total poengsum. Dette betyr at i hovedsak er det de 
med høy poengsum som svarer riktig på hver enkelt oppgave, - som det bør være! 
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Til slutt 
Ser vi resultatene ovenfor under ett, kan vi si at oppgavene har fungert rimelig bra. Noen få har fått 
til neste alt, en del har også fått til mye, og ellers sprer total poengsum seg godt over hele skalaen.  

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.  
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