NpMa3b vt 2013

Kravgränser
Provet består av ett muntligt delprov (Del A) och tre skriftliga delprov
(Del B, Del C och Del D). Tillsammans kan de ge 67 poäng varav
26 E-, 23 C- och 18 A-poäng. Observera att kravgränserna förutsätter att
eleven deltagit i alla fyra delprov.
Kravgräns för provbetyget
E: 19 poäng
D: 28 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 36 poäng varav 15 poäng på minst C-nivå
B: 46 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 54 poäng varav 10 poäng på A-nivå

7

NpMa3b vt 2013

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.
Del B
1.

Max 1/0/0
Korrekt svar ( F ( x) =

x3
+C)
3

+1 EB

2.

Max 2/0/0

a)

Korrekt svar (1,5)

+1 EP

b)

Korrekt svar ( 3x9 )

+1 EP

3.

Max 1/0/0
Korrekt svar (18)

+1 EB

4.

Max 1/0/0
Godtagbart ritad graf

+1 EB

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

5.

Max 1/0/0
Godtagbart svar ( x = 2,8)

+1 EPL

6.

Max 1/2/0

a)

Korrekt svar ( f ′( x) = 12 x3 − 7)

+1 EP

b)

Korrekt svar ( f ′( x) = kx k −1 )

+1 CP

c)

Korrekt svar ( f ′( x) = 5)

+1 CP
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7.

Max 0/1/0
Godtagbart svar (8)

+1 CB

8.

Max 0/1/0
Korrekt svar (Alternativ E: ”Vattenmelonens viktökning i hg/vecka vid tiden
3 veckor.”)

9.

+1 CB
Max 0/2/1

a)

Korrekt svar (t. ex. f ( x) = x 4 + 3 x)

b)

Godtagbar ansats, anger ett rationellt uttryck som uppfyller det första eller
x
det andra och det tredje villkoret, t.ex.
2( x + 4)( x − 3)

+1 CB



x +1

med alla tre villkor uppfyllda,  t. ex.
( x + 4)( x − 3) 

10.

+1 CB
+1 AB

Max 0/1/1

a)

Korrekt svar (3000)

+1 CM

b)

Korrekt svar (5000)

+1 AM

11.

Max 0/1/1

a)

Korrekt svar (D)

+1 CB

b)

Korrekt svar (E)

+1 AB
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Del C
12.

Max 2/0/0
Korrekt bestämning av primitiv funktion

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (7)

+1 EP

13.
a)

b)

Max 3/3/2
Korrekt bestämning av derivatans nollställe, x = 1

+1 EP

med godtagbar verifiering av maximum

+1 EP

Korrekt beräkning av maximal area, 3 m2

+1 EP

med korrekt angiven värdemängd, t.ex. i ord, där det framgår att arean är
större än 0 m2 och mindre än eller lika med 3 m2

+1 CM

där svaret uttrycks med korrekt använda olikhetstecken ( 0 < A ≤ 3 )

+1 CK

Kommentar: Ett svar som inkluderar arean noll (t.ex. 0 ≤ A ≤ 3 ) bedöms vara
godtagbart eftersom både arean noll och väldigt små areor är lika orimliga i
detta sammanhang.
c)

Godtagbar ansats, tecknar sidan BC (eller CD) uttryckt i x eller arean uttryckt i
två variabler, t.ex. BC = 3 − x eller A = xy + x( y − x)

+1 CM

med korrekt slutförd härledning av uttrycket för arean

+1 AM

Lösningen (deluppgift c) kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på
sidan 4. För denna uppgift kan matematiska symboler och representationer
(se punkt 2 sidan 4) vara =, parenteser, bråkstreck, A( x), x och y , index, figur
med införda beteckningar, termer såsom area, sida samt angivna enheter etc.

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

14.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, korrekt faktorisering t.ex.

10,75 (10,7 − 1)
10,75

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (9,7)
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15.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer x-koordinaten för punkten P, x =

ln 4
2

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar på enklaste form (8)

+1 CPL
+1 CPL

Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4. För
denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 sidan 4)
ln 4
vara =, f (x) , f ′(x) , f ( x) = 4 och f ′(
) samt termer såsom derivata, punkt,
2
x-koordinat, y-koordinat, tangent, riktningskoefficient, lutning etc.
+1 CK
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

16.

Max 0/1/3
Godtagbar ansats, korrekt bestämning av f ′(a ) , f ′(a ) = −

1

a2
med godtagbar fortsättning som inkluderar konstruktiv användning av
tangeringspunktens koordinater, t.ex. korrekt bestämning av tangentens
1
2
ekvation y = − 2 x +
a
a
med ett i övrigt godtagbart genomfört bevis

+1 CP

+1 AR
+1 AR

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4. För denna
uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 sidan 4) vara
=, f ( x), f ′( x), f ′(a ) , bråkstreck, figur med införda beteckningar, termer såsom
koordinater, tangent, lutning, riktningskoefficient, derivata, x-axel, y-axel,
triangel, höjd, bas, areaenheter samt hänvisning till tangentens ekvation etc.
+1 AK
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

11

NpMa3b vt 2013

Del D
17.
a)

Max 4/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer V (0) och V (3)

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (90 g/dygn)

+1 EPL

Kommentar: Även svaret −90 g/dygn bedöms som godtagbart.
b)

Godtagbar ansats till utvärdering av modellen, t.ex. beräknar V (17)

+1 EM

med godtagbar kommentar, som utgående från beräkning av t.ex. V (17) med
korrekt enhet, visar insikt om att vikten eller viktökningen är orimligt hög

+1 EM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

18.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, visar insikt om vilka x-värden som ska undersökas:
x = 0, x = 2 och x = 4 (vid algebraisk lösning) eller
x = 2 och x = 4 (vid grafisk lösning)

+1 EB

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (Minsta värdet är −2 och
största värdet är 18)

+1 EB

Kommentar: Om svaren anges i koordinatform alternativt både i korrekt form och
koordinatform (t.ex. ”Största värdet är 18 eller (4, 18)”) utdelas inte den andra
EB -poängen.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, inleder ett enkelt resonemang genom att t.ex. undersöka
linjens lutning utifrån de givna punkterna (3, 4) och (100, 244)

+1 ER

med godtagbart slutfört resonemang med korrekt slutsats
(t.ex. ”Linjens lutning blev 2,47 så hon har fel.”)

+1 ER
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20.
a)

b)

Max 3/1/0
Godtagbar förklaring som visar insikt om att 300 och 250 motsvarar vad
respektive plagg bidrar med till den totala vinsten
(t.ex. ”300 och 250 är vad han tjänar på de olika klädesplaggen.”)

+1 EM

Godtagbar ansats, väljer korrekt de punkter som ska tas med i beräkningen:
(0, 45), (20, 30) och (40, 0)

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (13500 kr)

+1 EPL

Lösningen (deluppgift a och b) kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven
på sidan 4. För denna uppgift kan matematiska symboler och representationer
(se punkt 2 sidan 4) vara =, ≥, parenteser, figur och termer såsom rät linje,
område, koordinatsystem, olikheter, skärningspunkt samt angivna enheter etc.
+1 CK
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

21.

Max 0/2/0
Godtagbar bestämning av kvoten, k = 3

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (0,5)

+1 CPL

22.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, inleder ett välgrundat resonemang genom att använda en
undersökningsmetod som kan ge väl underbyggda slutsatser, t.ex. undersöker
på sin grafräknare om derivatans graf har några nollställen

+1 CR

med godtagbart slutfört resonemang med korrekt slutsats (t.ex. ”Grafen till
derivatan blir aldrig noll, så det är ingen terrasspunkt”)

+1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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23.

Max 0/0/4
Godtagbar ansats, t.ex. bildar avståndsfunktionen h(t ) = t 3 − 6t 2 + 7,8t
och bestämmer derivatans nollställen, t1 ≈ 3,18 och t2 ≈ 0,82

+1 APL

med godtagbar fortsättning, inser att intervallets ändpunkt, då t = 3 , måste
kontrolleras

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (3,6 km då t = 3 h)

+1 APL

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4. För denna
uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 sidan 4) vara
, f (t ) − g (t ), f ′(t ), f (3) − g (3) , index, bråkstreck, parenteser,
=, ≈ , <, ≤, ±,
figur, termer såsom graf, punkt, funktion, definitionsmängd, maximipunkt,
minimipunkt, teckenschema, ändpunkt samt angivna enheter etc.
+1 AK
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

24.

Max 0/0/3
S (4 + h) − S (4)
h
h →0

Godtagbar ansats, t.ex. tecknar S ′(4) = lim

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (1)

+1 APL

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4. För
denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 sidan 4)
vara =, bråkstreck, S ′(x) , S ′(4) , S ( x + h) , S (4 + h) , S (4) , lim , figur med
h→0

införda beteckningar, termer såsom rät linje, x-led, y-led, ändringskvot, punkt,
lutning, avstånd samt hänvisning till derivatans definition etc.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Bedömda elevlösningar
Uppgift 4
Elevlösning 1 (0 poäng)

Elevlösning 2 (1 EB)

Elevlösning 3 (1 EB)

Kommentar: Eftersom det inte går att avgöra om derivatan är positiv eller negativ i punkterna
(3, 3) och (5, 3) ges elevlösning 1 noll poäng. Elevlösning 2 och 3 visar godtagbara grafer
men ges nätt och jämnt en begreppspoäng på E-nivå. Det beror på att graf 2 ser ut att bestå av
flera grafer och graf 3 är inte ritad för x < 1 och x > 5 .
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Uppgift 13c
Elevlösning 1 (1 CM och 1 AM)

Kommentar: Eftersom elevlösningen inte innehåller någon figur med införda beteckningar
6 − 2x
och motivering till varför BC =
saknas, blir lösningen svår att följa och förstå. Sam2
mantaget ges elevlösningen modelleringspoängen på både C- och A-nivå, men inte kommunikationspoängen på A-nivå.
Elevlösning 2 (1 CM, 1 AM och 1 AK)

Kommentar: Lösningen är lätt att följa och förstå eftersom variabler är definierade, det finns
en tydlig figur och ekvationen 2 x + 2 y = 6 motiveras på ett tydligt sätt. Sammantaget motsvarar lösningen både modelleringspoängen på C- och på A-nivå samt kommunikationspoängen
på A-nivå.
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Uppgift 15
Elevlösning 1 (1 CPL)

Kommentar: Det korrekta svaret är inte uttryckt på enklaste form, därmed uppfylls inte kravet
för den andra problemlösningspoängen på C-nivå.
Elevlösning 2 (2 CPL och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt och svaret uttrycks på enklaste form. Kommunikationen bedöms motsvara kraven för en kommunikationspoäng på C-nivå trots att det förekommer
olika beteckningssätt för derivatan.
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Uppgift 16
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller korrekt angiven skärning med x- och y-axeln, men
redovisning för dessa saknas. Elevlösningen ges noll poäng.
Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Eftersom slutsatsen baseras på specialfall och inte en generell behandling, ges
elevlösningen noll poäng.
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Elevlösning 3 (1 CP och 2 AR)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt och ger därför en procedurpoäng på C-nivå och två resonemangspoäng på A-nivå. Lösningen är inte välstrukturerad. Symbolhanteringen är bristfällig på andra raden där symbolen f ′(x) saknas. Det framgår inte heller med tydlighet hur basen
och höjden i triangeln bestäms. Därmed bedöms inte lösningen uppfylla kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.
Elevlösning 4 (1 CP, 2 AR och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt och lätt att följa och förstå. Sammantaget ges lösningen
alla de poäng som uppgiften kan ge, inklusive kommunikationspoängen på A-nivå.
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Elevlösning 5 (1 CP, 2 AR och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt och lätt att följa och förstå. Trots att termen ”tangentens funktion” används uppfyller lösningen kraven för alla de poäng som uppgiften kan ge.
Uppgift 17b
Elevlösning 1 (1 EM)

Kommentar: I elevlösningen visas hur derivatan kan användas för att konstatera en orimlig
viktökning dag 14. I slutsatsen framgår dock inte vad som är orimligt eftersom V ′(14) inte är
tolkat (en viktökning på 2,8 kg/dag då t = 14 ). Sammantaget ges därför denna elevlösning en
modelleringspoäng på E-nivå.
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Elevlösning 2 (2 EM)

Kommentar: I elevlösningen konstateras en orimlig vikt dag 21. Lösningen ges de två modellleringspoängen på E-nivå.
Uppgift 18
Elevlösning 1 (1 EB)

Kommentar: I elevlösningen framgår vilka funktionsvärden som behöver undersökas men
svaren är angivna i koordinatform. Sammantaget motsvarar detta en begreppspoäng på Enivå.
Elevlösning 2 (2 EB)

Kommentar: I elevlösningen framgår att största värdet är 18 och minsta värdet är − 2 . Dessa
värden har bestämts med hjälp av grafräknare. Grafen är inte begränsad till det aktuella intervallet men skissen visar insikt om vilka värden som ska undersökas eftersom de relevanta
punkterna är markerade. Sammantaget motsvarar denna elevlösning nätt och jämnt två begreppspoäng på E-nivå.
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Elevlösning 3 (2 EB)

Kommentar: Grafen är begränsad till det aktuella intervallet och visar insikt om vilka värden
som ska undersökas. Det största och minsta värdet har bestämts med hjälp av grafräknare.
Elevlösningen ges två begreppspoäng på E-nivå.
Uppgift 20
Elevlösning 1 (1 EM och 2 EPL)

Kommentar: I a)-uppgiften specificeras inte vinsten mot respektive klädesplagg, vilket gör att
förklaringen blir vag. Det framgår inte heller vilka ställningstaganden som lett fram till beräkningarna i b)-uppgiften. På grund av detta utdelas ingen kommunikationspoäng för denna lösning. Elevlösningen ges i a)-uppgiften en modelleringspoäng och i b)-uppgiften två problemlösningspoäng på E-nivå.
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Elevlösning 2 (1 EM, 2 EPL och 1 CK)

Kommentar: I elevlösningen framgår tydligt att 300 och 250 är den vinst som skräddaren gör
på varje kostym respektive jacka. I figuren visas vilket område som motsvaras av olikheterna.
Elevlösningen uppfyller kraven för en kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 22
Elevlösning 1 (1 CR)

Kommentar: I lösningen studeras derivatans graf på grafräknaren. Undersökningsmetoden kan
leda till välgrundade slutsatser, men eftersom fönsterinställningen är för grov framgår inte att
derivatan saknar nollställe och en felaktig slutsats dras. Lösningen motsvarar därför sammantaget en resonemangspoäng på C-nivå.
Elevlösning 2 (1 CR)

Kommentar: Undersökningsmetoden (söka derivatans nollställe) är godtagbar eftersom den
kan leda till välgrundade slutsatser, men eftersom beräkningen av derivatans nollställe inte är
korrekt dras en felaktig slutsats. Sammantaget ges lösningen den första resonemangspoängen
på C-nivå.
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Uppgift 23
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar hur ett korrekt resultat uppnås med hjälp av prövning.
Denna prövning styrker dock inte att det största värdet verkligen hittats och är ineffektiv i
detta sammanhang. Lösningen uppfyller därmed inte kraven för problemlösningspoäng på
A-nivå.

25

NpMa3b vt 2013

Elevlösning 2 (1 APL)

Kommentar: I elevlösningen tecknas en avståndsfunktion och en korrekt bestämning av derivatans nollställen genomförs. Den lösning som ligger utanför definitionsmängden utesluts,
men avståndet mellan cyklisterna då t = 3 undersöks inte och därmed löses inte problemet i
sin helhet. Sammantaget motsvarar denna lösning en problemlösningspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 3 (3 APL och 1 AK poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt bestämning av det största avståndet, vilket motsvarar tre problemlösningspoäng på A-nivå. Det framgår inte hur derivatans tecken i teckenschemat bestämts, men redovisningen är i övrigt välstrukturerad, lätt att följa och förstå samt
visar på korrekt användning av matematisk terminologi. Lösningen uppfyller därmed kraven
för kommunikationspoäng på A-nivå.
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Uppgift 24
Elevlösning 1 (2 APL och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt algebraisk lösning som sammantaget ger två
problemlösningspoäng och en kommunikationspoäng på A-nivå.
Elevlösning 2 (2 APL och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt grafisk lösning som är lätt att följa och förstå.
Sammantaget motsvarar lösningen två problemlösningspoäng och en kommunikationspoäng
på A-nivå.
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