
Midtsemesterprøve i  
MA1202 lineær algebra med anvendelser  

(Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag på den samlede  
vurderingen og utgjør da 20% av endelig karakter. Maks. mulig poengsum er 10)  

 

tirsdag 7.mars 2006, kl. 0930-1100 
 
Hjelpemidler: Læreboken (Anton and Rorres), Rottman formelsamling og bestemt, enkel kalkulator 
tillatt.  
 
 
Les alt dette nøye før du begynner: 
 
Sett bare ett kryss i hver oppgave. Flere kryss i en oppgave (“gardering”) gjør at den blir vurdert til null 
poeng. 
 
Det gis 1 poeng for riktig svar og 0 poeng for galt svar. 
 
Svarskjemaet skal krysses av med blå eller svart kulepenn (ikke blyant!).  La krysset gå helt ut til 
hjørnet av ruta, men ikke utafor den. Krysser du feil, kan krysset "slettes" ved å fylle hele ruta med blekk. 
Når du skal slette et kryss på denne måten, er det viktig at ruta blir helt dekket, slik at ikke noe av det 
hvite papiret synes inne i ruta. Korrekturlakk er forbudt, det kan skape problemer for arkmateren ved 
optisk innlesing. Og ikke brett svarskjemaet på noe vis. 
 
Merk at oppgavenummer (for det meste) er trykket i tilfeldig ombyttet rekkefølge på svarskjemaet, 
forskjellig for hver student. Så pass nøye på hvor du setter kryssene! 
Studentnummeret skal skrives pent to ganger, skriv siffer omtrent slik:  0  I  2  3  4  5  6  7  8  9. 
 (Ikke skriv noe i feltet “Eventuell ekstra ID”.) 
 
Du skal IKKE skrive på oppgavesettet, f.eks. ved å sette en ring eller lignende rundt det alternativet du 
tror er riktig, for dette gjør det lettere for naboen å kopiere det du gjør. I stedet kan du enten sette kryssene 
direkte inn i svarskjemaet, eller du kan kladde et annet sted enn på oppgavesettet. 
Du skal ha fått to identiske eksemplarer av svarskjemaet (hvis ikke, be om to nye og identiske 
skjemaer fra en assistent). Skjemaene er identiske når skjemanummeret øverst er det samme. Det ene 
skjemaet krysses av og innleveres. Det andre krysses av og beholdes. Det kan du  bruke til å kontrollere 
dine kryss mot fasiten som blir lagt ut på Veven. Fasiten, og forhåpentligvis resultatene, kunngjøres i 
løpet av uke 12 via fagets “oppslagstavle”. Følg med der. 
 
MERK: Dette oppgavesettet skal leveres inn sammen med svarskjemaet!  
Det vil da også bli sjekket at det ikke er skrevet noe på oppgavesettet. 
Vis studentlegitimasjon når du leverer! 
 


