
01005/01015/01016 Matematik 1  
  
  

Pensum og Regler for skriftlige prøver 2.-5. december 2021    

Pensum udgøres af eNoterne 1-18.   
Den Skriftlig prøve i efterårspensum er en 3-timersprøve som består af to dele:   

  
Første del: 1-timesprøve uden hjælpemidler 2/12 eller 3/12. Det er en stedprøve. 
Den stilles og besvares i Möbius (MapleTA) på efterårets sidste Lille Dag. Den 
ligner Ugens Test, men bemærk specielt:  

 Tider og sted:  
Skema A: torsdag 2/12 kl. 8:30-9:30, mød senest 8:00.  
Life Science og Vand Bio møder i sædvanlige lokaler i B306 
MedTek møder i aud. 41 i B303A 
DesignInn, Elektro og Kemi møder i aud. 42 i B303A 
Cyber og BD Energi møder i aud. 43 i B303A 
Alle med forlænget tid møder i aud. 44 i B303A 
Skema B: fredag 3/12 kl. 8:30-9:30, mød senest 8:00.  
BygDes, GeoFys og KiD møder i sædvanlige lokaler i B306 
MatTek møder i aud. 41 i B303A 
BygTek, FysNan og ProdKonstr møder i aud. 42 i B303A 
Strategisk Aanalyse og Alle med forlænget tid møder i aud. 43 i B303A 
Skema C: fredag 3/12 kl. 13:30-14:30 mød senest 13:00.  
Software møder i aud. 43 i B303A og aud. 41, når 43 er fuld 
General Engineering og ReMat møder i aud. 42 i B303A 
Alle med forlænget tid møder i aud. 41 i B303A 

 Du skal medbringe dit studiekort og benytte DTU’s netværk. Du skal 
endvidere kunne fremvise Coronapas.  

 Du finder Möbius-opgaverne på dit sædvanlige menupunkt for Ugens Test.  
 Der er 10 randomiserede/varierede Möbius questions som er et udvalg fra 

Ugens Test i E21.  
 Du skal gå i full screen mode, så prøven fylder hele din skærm.  
 Af hjælpemidler er kun dine skriveredskaber og det kladdepapir du får 

udleveret, tilladte.   
 Det er ikke tilladt at hjælpe andre eller modtage hjælp fra andre.  



Anden del: 2-timersprøve med alle af DTU tilladte hjælpemidler incl. internet.  
Den foregår søndag den 5. december 15:00-17:15. Denne del af prøven følger i 
hovedtræk konceptet fra tidligere stillede 2-timersprøver i efterårspensum som du 
kan se på kursets hjemmeside sammen med tilhørende løsningsforslag. Men der er 
vigtige ændringer: 

 Det er en online hjemmeeksamen. Du er selv ansvarlig for at dit udstyr og 
internetforbindelse er up to date og i orden. 

 15:00 til 16:00 arbejder du med opgaver som stilles og besvares i Mobius. 
Du kender konceptet fra efterårets hjemmeopgavesæt, og du finder 
opgaverne på dit sædvanlige menupunkt for hjemmeopgaver.  

 16:00 til 16:15 pause 
• 16:15 til 17:15 arbejder du med en essayopgave, konceptet kender du fra 

efterårets hjemmeopgavesæt. Essayopgaven finder du kl. 16:15 på 
eksamen.dtu.dk. Din besvarelse uploades i PDF til eksamen.dtu.dk. Stilen er 
mere fri end ved hjemmeopgaver, fx kan din forklarende tekst være blandet 
med evt. Maple-udregninger.   

 Du må ikke kommunikere direkte eller elektronisk med andre 
 Det er ikke tilladt at hjælpe andre eller modtage hjælp fra andre 
 Din besvarelse går efter aflevering i automatisk plagiat-kontrol. 
 Hvis du får tekniske problemer så skriv til eksamensvagterne: 

uepe@dtu.dk og ksch@dtu.dk 
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