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Teksten indeholder en samling af såkaldte breddeopgaver i fysik fra RUC. Det drejer sig dels om en 
mindre samling af 68 træningsopgaver fra opstarten af det såkaldte ”Breddekursus” i 1976. Og dels 
samlingen af eksamensopgaver fra perioden 1976-2013, som i 2013 er vokset til 632 opgaver. 
 
Fra 1. september 2007 er Breddekurset blevet delt i de to kurser “Fysisk problemløsning I” og 
“Fysisk problemløsning II”. Formålet med begge de to kurser er – som med det tidligere  
Breddekursus – populært sagt, at man skal trænes i at tænke som en fysiker. Sekundært skal 
kurserne styrke deltagernes viden om og forståelse af fysiske fænomener og teorier indenfor 
klassisk og moderne fysik i bredden. 
 
De to kurser i fysisk problemløsning og det tidligere Breddekursus afviger på afgørende punkter fra 
fysikkurser, som de doceres ved andre universiteter i Danmark og for den sags skyld i resten af 
verden. Undervisningen tager afsæt i såvel opgavesamlingen her som i en sædvanlig fysiklærebog. 
Men mest i opgavesamlingen. Og eksamensopgaverne stilles ikke som skarpt veldefinerede og 
afgrænsede problemstillinger. I stedet er en eksamensopgave et ret åbent spørgsmål, hvor selve 
formaliseringen af problemet som led i dets løsning er en vigtig del af besvarelsen. 
 
Som appendiks er optrykt en artikel, hvori der redegøres nærmere for kursernes mål og opgavetype. 
 
Jens Højgaard Jensen, 2013 
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Forord 

 

Samlingen af breddeopgaver i fysik indeholder dels en mindre samling 

træningsopgaver (side 1-14) og dels eksamensopgaver fra perioden 1976-2013. 

 

Til og med 2007 er eksamensopgaverne fra det såkaldte Breddekursus i fysik på 

RUC. Og den mindre samling træningsopgaver er udarbejdet som det første afsæt til 

dette kursus.  

 

Breddekurset indledte overbygningsstudiet i fysik efter det toårige basisstudie. Kurset 

strakte sig over et helt år med undervisning 2 halve dage om ugen med et omfang 

svarende til 18 ECTS point. Prøven i kurset bestod af to skriftlige 4 timers prøver 

uden hjælpemidler, der afholdtes med 48 timers mellemrum og blev bedømt under ét.  

 

Fra den 1. september 2007 er en ny studieordning for fysikoverbygningen på RUC 

trådt i kraft, således at Breddekursets pensum nu er fordelt på de to kurser: 

 

                       Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II 

 

der hver strækker sig over et semester med undervisning 2 halve dage om ugen, hver 

er normeret til 7.5 ECTS point, og hvor hver afsluttes med en skriftlig 4 timers prøve 

uden hjælpemidler. 

 

Fysisk problemløsning I ligger som en del af bachelorstudiet og kan følges enten på 

basisstudiets andet år eller på bacheloruddannelsens tredje år efter basisstudiet. 

Kurset er centreret om problemløsning/opgaveregning, hvor problemerne hentes fra 

gymnasiets og basiskurset ”Mekanik og atomfysik”s pensum i fysik udvidet med 

noget mere mekanik, hydrodynamik, termodynamik og relativitetsteori. 

 

Hvor Fysisk problemløsning I således ligger i starten af fysikstudiet er Fysisk 

problemløsning II modsat tænkt som ”kronen på værket” mod slutningen af 

kandidatstudiet, hvor den samlede teori, der er lært gennem det samlede fysikstudie, 

kan komme i spil. Kurset er centreret om problemløsning/opgaveregning, hvor 

problemerne hentes fra bacheloruddannelsens pensum i fysik, udvidet med 

elektrodynamik, optik, kvantefysik, statistisk fysik, atom-, kerne-, partikel- og 

faststoffysik samt astrofysik. 

 

 



 

 

 

Ved tilrettelæggelsen af  Fysisk problemløsning I antages det, at deltagerne har 

forudsætninger svarende til højt niveau i matematik og fysik fra gymnasiet suppleret 

med mindst kurserne ”Matematisk analyse” og ”Mekanik og atomfysik” på nat-bas. 

 

Ved tilrettelæggelsen af Fysisk problemløsning II antages det, at deltagerne har 

forudsætninger svarende til mindst en bacheloruddannelse fra RUC med fysik som 

det ene fag. 

 

Formålet med både Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II er – som 

med det tidligere Breddekursus – populært sagt, at man skal trænes i at tænke som en 

fysiker. Sekundært skal kurserne styrke deltagernes viden om og forståelse af det 

nævnte brede udsnit af fysiske fænomener og teorier indenfor klassisk og moderne 

fysik. 

 

Undervisningen i Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II ligger i 

henholdsvis efterårssemesteret og forårssemesteret. Den foregår som nævnt to halve 

dage om ugen (2x3 timer) og omfatter en blanding af oversigtsforelæsninger og 

opgaveregning samt diskussioner. Der stilles på grund af stofmængden store krav til 

de studerendes hjemmearbejde. 

 

De to kurser i fysisk problemløsning og det tidligere Breddekursus afviger på 

afgørende punkter fra fysikkurser, som de doceres ved andre universiteter i Danmark 

og for den sags skyld i resten af verden. Dette fremgår klarest af eksamensopgaverne, 

der ikke stilles som skarpt veldefinerede og afgrænsede problemstillinger. I stedet er 

en eksamensopgave et ret åbent spørgsmål, hvor selve formaliseringen af problemet 

som led i dets løsning er en vigtig del af besvarelsen. Dette sammenholdt med kravet 

om indsigt i de grundlæggende begreber og fænomener fra en bred vifte af klassiske 

og moderne områder af fysikken giver kurserne en central placering i 

fysikoverbygningsuddannelsen. 

 

Som appendiks er optrykt en artikel af Jens Højgaard Jensen i Fysisk Tidsskrift, 86, 

1988, no. 1, hvori der dels gengives eksamensopgaverne i Breddekurset ved 

sommereksamen 1987, efterfulgt af forslag til løsninger, og dels i en kommentar 

redegøres for kursets mål og opgavetype. Jens Højgaard Jensen har i årenes løb været 

den mest gennemgående lærer på kurset og har stået for udarbejdelsen af en lille 

halvdel af opgaverne i samlingen her. I øvrigt har igennem årene Lasse Rasmussen, 

Aage Bonde Kræmer, Karin Beyer, Albert Chr. Paulsen, Tage E. Christensen, Bent 

C. Jørgensen, Poul Winther Andersen og Martin Niss været lærere på kurset og 



udarbejdet opgaver til det. Derudover har vekslende eksterne lektorer stået for det 

indlagte kursusforløb i astrofysik og leveret opgavebidrag i sammenhæng hermed. 

 

I samlingen her af breddeopgaver ses opgavesættene fra eksaminerne i 2008 og 2009 

som en overgang både at referere til den gamle og den nye studieordning. Fremover 

vil der alene blive produceret adskilte opgavesæt til eksaminerne i Fysisk 

problemløsning I og Fysisk problemløsning II, som både vil afvige i pensumomfang 

og sværhedsgrad. 

 

I det tidligere Breddekursus dækkede eksamensopgaverne det fulde pensum og var en 

blanding af mere overkommelige og mere udfordrende opgaver. Nedenstående er 

angivet en liste (sidetal, nr.) over delmængden af eksamensopgaverne fra 

Breddekurset, som hvad angår sværhedsgrad og pensum falder indenfor rammerne af 

Fysisk problemløsning I: 

 
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.8, 2.10, 3.12, 3.15, 4.17, 5.18, 5.19, 5.21, 6.24, 6.26, 7.29, 7.32, 7.33, 8.35, 

8.38, 9.39, 9.41, 9.42, 9.43, 11.49, 11.53, 11.54, 12.55, 12.57, 12.60, 13.62, 13.64, 13.65, 15.1, 

15.4, 15.6, 17.2, 17.5, 18.6, 19.1, 19.4, 19.6, 20.8, 21.2, 21.4, 21.6, 21.7, 22.8, 23.1, 24.4, 26.1, 

27.4, 27.5, 27.7, 28.2, 31.1, 33.8, 34.3, 35.7, 36.2, 36.4, 37.8, 38.1, 40.2, 40.4, 42.1, 42.4, 43.7, 

45.1, 46.5, 47.7, 48.1, 49.4, 50.7, 51.8, 53.2, 54.6, 54.7, 54.8, 55.2, 56.3, 56.4, 58.6, 60.2, 62.6, 

65.1, 66.3, 69.7, 69.8, 70.1, 71.2, 76.1, 76.2, 77.4, 80.2, 80.3, 81.4, 82.2, 83.3, 84.7, 84.8, 85.1, 

87.6, 88.7, 89.1, 90.6, 90.7, 91.2, 92.5, 92.6, 93.8, 94.2, 95.4, 96.6, 97.8, 98.2, 99.5, 99.6, 101.1, 

101.2, 102.6, 102.8, 103.1, 103.3, 104.4, 104.6, 105.8, 106.1, 107.4, 107.5, 107.7, 107.8, 108.1, 

108.2, 108.4, 109.6, 109.7, 109.8, 111.3, 112.7, 114.4, 114.5, 115.7, 116.1, 117.4, 117.5, 119.5, 

120.1, 122.1, 122.3, 123.5, 124.1, 124.2, 125.4, 126.1, 131.3, 131.4, 132.4, 133.3, 133.4, 133.5, 

134.4, 136.2, 136.3, 137.5, 138.2, 139.4, 141.1, 141.2, 142.4, 143.1, 143.2, 144.4, 144.5, 145.1, 

145.3, 146.5, 147.1, 147.2, 149.3, 149.4, 150.1, 150.2, 151.1, 151.2, 151.4, 151.5, 152.2, 152.3, 

152.5, 153.1, 153.3, 154.3, 154.5, 155.1, 156.1, 156.4, 157.1, 157.2, 158.4, 159.1, 159.3, 159.5, 

160.1, 160.4, 161.1, 161.2, 161.3, 161.5, 162.2, 162.4, 163.1, 163.4, 164.3, 165.5, 166.1, 166.2, 

166.3, 167.4, 168.1, 170.1, 170.2, 170.3, 171.5, 172.1, 172.2, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4, 174.5, 

175.1, 175.3, 177.1, 178.5, 179.1, 179.4, 180.2, 180.3, 181.4, 181.5, 182.1, 182.3, 182.5, 183.1, 

183.4, 183.5, 184.1, 184.3, 185.1, 185.2, 187.2, 188.5, 189.1, 189.3, 189.4, 189.5, 190.1, 190.4, 

191.5, 192.1, 192.2, 192.3, 193.2, 194.4, 194.5, 195.1, 195.3, 194.4, 195.5, 197.1, 200.3, 202.1 
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