NpMa2c vt 2015

Bedömningsanvisningar
Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar finns i
materialet markeras detta med en symbol.
Delprov B
1.

Max 1/0/0
Korrekt svar ( x + 5 )

+1 EP

2.

Max 2/0/0
lg 3
)
lg 5

a)

Korrekt svar ( x =

b)

Korrekt svar ( x = 24 )

+1 EP
+1 EP

3.

Max 2/0/0

a)

Korrekt svar ( y = x + 2 )

+1 EP

b)

Korrekt svar (t.ex. y = 4 )

+1 EPL

4.

Max 2/0/0
Anger minst tre korrekta alternativ

+1 EB

med korrekt svar
+1 EB
5.

Max 0/1/0
Korrekt svar (Alternativ B: x 2 + 6 x − 5 = 0 och E: ( x − 2)( x + 2) = 0 )

6.

+1 CB
Max 0/1/0

Korrekt svar (0,1)

+1 CB
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7.

Max 0/1/0
Korrekt svar (t.ex. 16514 = 44 ⋅ a14 )

+1 CM

8.
a)

b)

Max 0/2/1
Godtagbart angivet intervall, t.ex. ”då x är mellan − 3 och 4”

+1 CB

med korrekt använda olikhetstecken ( − 3 < x < 4 )

+1 CK

Korrekt svar ( x =
−2 och x =
4)

+1 AB

9.

Max 0/0/2

a)

Korrekt svar ( 3x )

+1 AP

b)

Korrekt svar ( lg x )

+1 AP

Delprov C
10.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, sätter in värden korrekt i formeln för lösning av
andragradsekvationer eller motsvarande för kvadratkomplettering

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x1 = 1 , x2 = 5 )

+1 EP

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

11.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, bestämmer en variabel med algebraisk metod

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x = −2, y = 1 )

+1 EP

12.

Max 1/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar korrekt uttryck för rektanglarnas totala
area, 2 x(8 − x)

+1 EPL

med godtagbar fortsättning, t.ex. visar insikt om att symmetrilinjen ger
funktionens maximum

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (32 cm2)

+1 CPL
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13.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, sätter in uttrycken för a och b och utvecklar a 2 ,
(4 x 2 + 4 x + 1) − 2(2 x − 1,5)
4

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x 2 + 1 )

+1 CP

14.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ett korrekt ekvationssystem

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( a = −2 och b = −8 )

+1 CPL

15.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp en relevant ekvation utifrån likformighet
med fortsatt välgrundat resonemang som visar att arean är 8 cm

2

+1 CR
+1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

16.

Max 0/0/3
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer avståndet mellan origo och den stora cirkelns mittpunkt, 2a

+1 AR

med fortsatt välgrundat och nyanserat resonemang som visar att radien är
a ( 2 − 1) l.e.

+1 AR

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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17.
a)

Max 0/2/3
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen x = b ± b 2 − 4 för beräkning av
funktionens nollställe

+1 CP

med fortsatt välgrundat resonemang med korrekt svar ( b = ±2 )

+1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Godtagbar ansats, t.ex. visar att maximipunkternas y-koordinat för olika
värden på b är − 0,5b 2 + b 2 − 2

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt tecknat funktionsuttryck för g
( g ( x) = 0,5 x 2 − 2 )

+1 APL

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 AK

Kommentar: Lösning som baseras på specialfall är också godtagbar
eftersom det i uppgiften är givet att g är en andragradsfunktion.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
Delprov D
18.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. inser att k-värdet för linjen genom origo ska
bestämmas

+1 ER

med fortsatt enkelt resonemang som visar att linjerna är parallella

+1 ER

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer konstanten C, C = 2

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (t.ex. (0, 2))

+1 EPL

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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20.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, bestämmer ett värde korrekt

+1 EB

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x = 3 och y = 7 )

+1 EB

21.
a)

b)

Max 2/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ett korrekt uttryck för bestämning av M,
 8,14 ⋅ 1016 
 +5
M = −1,46 − 5 ⋅ lg
 3 ⋅ 1016 



+1 EM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (1,37)

+1 EM

 r 
Godtagbar ansats, t.ex. skriver om ekvationen till 0,12 = lg

 3 ⋅ 1016 

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar ( 3,95 ⋅ 1016 m )

+1 CP

22.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, tolkar problemet och kommer fram till ekvationen
1000 = a 37

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (21 %)

+1 CM

Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

23.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer funktionens riktningskoefficient, 1,5
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( f ( x) = 1,5 x + 6 )

24.

+1 AB
+1 APL
Max 0/0/2

Godtagbar ansats, inser att en standardavvikelse motsvarar två fack, d.v.s.
att fack 7 och 8 tillsammans innehåller 34,1 % av totala antalet kulor

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (65 stycken)

+1 APL
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25.

Max 0/0/4
Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ett korrekt ekvationssystem

+1 AM

med godtagbar fortsättning där t.ex. priset av plattan och trälisten beräknas,
150 kr/m2 för plattan och 25 kr/m för trälisten

+1 AM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar
( 150ab + 41a + 41b + 0,54 )

+1 AM

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Bedömda elevlösningar
Uppgift 10.
Elevlösning 10.1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar teckenfel vid insättning i formeln för lösning av andragradsekvationer och uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng.
Uppgift 15.
Elevlösning 15.1 (1 CR)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt uppställd ekvation utifrån likformighet vilket
motsvarar en godtagbar ansats. Resonemanget i övrigt anses inte välgrundat då en definition
av variabeln x och förklarande text saknas. Elevlösningen ges en resonemangspoäng på
C-nivå.
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Elevlösning 15.2 (2 CR)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt uppställd ekvation utifrån likformighet. Variabeln
x definieras genom figuren och figuren visar även att kvadratens area är A = x 2 . Slutfrasen
” 8 = x 2 stämmer” anses tillsammans med figuren motsvara kraven för ett välgrundat resonemang. Elevlösningen ges båda resonemangspoängen på C-nivå.
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Uppgift 16.
Elevlösning 16.1 (1 AR)

Kommentar: I elevlösningen är påståendet ”har blivit en rätvinklig triangel…” otydligt. I övrigt är lösningen godtagbar till och med näst sista raden. Faktoriseringen på sista raden är felaktig och därmed uppfylls inte kraven för den andra resonemangspoängen på A-nivå.
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Elevlösning 16.2 (2 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar ett resonemang som anses vara nätt och jämnt godtagbart
trots att faktorisering på sista raden saknas. Gällande kommunikation är lösningen ostrukturerad och inte lätt att följa och förstå. Till exempel framgår det inte tydligt att det är den mindre
cirkelns radie som ges av c − a. Ingen explicit slutsats finns uttryckt i lösningen. Dessa brister
gör att kraven för kommunikationspoäng på A-nivå inte anses uppfyllda. Elevlösningen ges
två resonemangspoäng på A-nivå.

18

NpMa2c vt 2015

Elevlösning 16.3 (2 AR och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. Gällande kommunikation finns
förklarande figur och definierade beteckningar. Lösningen är lätt att följa och förstå.
Elevlösningen ges samtliga poäng som är möjliga att få.
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Uppgift 17.a
Elevlösning 17.a.1 (1 CP och 1 CR)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. Resonemanget som inleds med
”Om b 2 − 4 =
0 en lösning” och leder till korrekt svar anses nätt och jämnt vara tillräckligt för
resonemangspoäng på C-nivå.
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Uppgift 17.b
Elevlösning 17.b.1 (2 APL)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. På rad fyra definieras g ( x) felaktigt, men används inte. Gällande kommunikation anses lösningen inte vara lätt att följa och
förstå då förklarande text samt vissa steg i beräkningarna saknas. Till exempel förklaras inte
varför ”maximipunkten är där x = b ”. Sammantaget ges lösningen två problemlösningspoäng
på A-nivå.
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Uppgift 18.
Elevlösning 18.1 (1 ER)

Kommentar: I elevlösningen visas insikt om att k-värdet för linjen genom origo ska bestämmas. En grafisk lösningsmetod är inte tillräckligt noggrann för att kunna avgöra om linjerna är
parallella. Lösningen ges ansatspoängen på E-nivå.
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Uppgift 19.
Elevlösning 19.1 (1 EPL)

Kommentar: Uppgiften är löst med digitalt hjälpmedel. Det redovisas dock inte hur det digitala hjälpmedlet har använts varken för bestämning av konstanten C = 2 eller för bestämning
av punkten (0, 2). Sammantaget anses lösningen motsvara en godtagbar ansats och ges den
första problemlösningspoängen på E-nivå.
Uppgift 22.
Elevlösning 22.1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar en felaktigt tecknad ekvation och därmed uppfylls inte kraven för en godtagbar ansats. Elevlösningen ges 0 poäng.
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Elevlösning 22.2 (2 CM)

Kommentar: Elevlösningen ger ett korrekt svar utifrån ett antagande om ett ursprungspris.
Gällande kommunikation definieras a som ”Procentuella ökning” och på näst sista raden används likhetstecknet felaktigt då 1, 205 omvandlas till 20,5 % utan motivering. Det saknas
även ett antagande om att ursprungspriset är 1. Dessa brister gör att kraven för kommunikationspoäng på C-nivå inte anses uppfyllda.
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Elevlösning 22.3 (1 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar ansats med en korrekt beräkning av förändringsfaktorn. Tolkningen av förändringsfaktorn är felaktig och därmed uppfylls inte kraven
för den andra modelleringspoängen. Gällande kommunikation är variabeln x korrekt definierad och lösningen är möjlig att följa och förstå trots att ett mellanled vid beräkningen av förändringsfaktorn saknas. Sammantaget ges elevlösningen den första modelleringspoängen samt
kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 25.
Elevlösning 25.1 (1 AM och 1 AK)

Fortsättning på nästa sida.
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Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. När ekvationssystemet ställs upp
görs fel i ramlängden och motsvarande fel görs då det generella uttrycket ställs upp. Den felaktiga bestämningen av ramlängden gör att varken priserna eller det generella uttrycket blir
korrekt beräknade. Gällande kommunikation är lösningen lätt att följa och förstå och matematiska symboler är korrekt använda. Felen som görs i början påverkar inte uppgiftens svårighetsgrad och kraven för kommunikationspoäng på A-nivå anses därmed vara uppfyllda.
Sammantaget ges elevlösningen en modelleringspoäng på A-nivå och en kommunikationspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 25.2 (3 AM och 1 AK)

Fortsättning på nästa sida.

28

NpMa2c vt 2015

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. Gällande kommunikation är lösningen lätt att följa och förstå eftersom såväl enheter som variabler sätts ut och används korrekt. Elevlösningen ges samtliga möjliga poäng.
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