NpMa2b ht 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.
Delprov B
1.

Max 2/0/0

a)

Korrekt svar (B)

+1 EB

b)

Korrekt svar (D)

+1 EB

2.

Max 2/0/0

a)

Korrekt svar ( x = 101 / 5 )

+1 EP

b)

Korrekt svar ( x =

lg 12
)
lg 3

+1 EP

3.

Max 1/0/0
Korrekt svar ( 42° )

4.

+1 EB

Max 1/1/0

a)

Korrekt svar ((2, 10))

+1 EB

b)

Korrekt svar (t.ex. ( 12, − 30 ))

+1 CB

5.

Max 0/2/0
Ett korrekt alternativ angivet

+1 CB

med båda korrekta alternativen angivna (Alternativ B: x ≤ 1010 och
C: x ≥ 990 )

+1 CB

Kommentar: Ett felaktigt angivet alternativ ger noll poäng på uppgiften.

6.

Max 0/2/0
Ett korrekt värde på a angivet

+1 CPL

med ytterligare ett korrekt värde angivet ( a1 = 0 och a 2 = 4 )

+1 CPL

Kommentar: Ett felaktigt angivet värde ger noll poäng på uppgiften.
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7.

Max 0/2/1

a)

Korrekt svar ( x = −2 )

+1 CP

b)

Korrekt svar ( x = ± 2 i )

+1 CP

c)

Korrekt svar ( x = 5 )

+1 AP

8.

Max 0/0/1
Korrekt svar ( 1010 )

+1 APL

Kommentar: Även svaret 100 5 ger poäng.

Delprov C
9.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. utvecklar kvadraten korrekt

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x 2 + 15 )

+1 EP

10.
a)

Max 2/2/0
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 = −2, x 2 = 8 )

+1 EP

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Godtagbar ansats, t.ex. korrekt omskrivning till x 2 + 2 x − 3 = 0

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x1 = −3, x 2 = 1 )

+1 CP

11.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. beräknar skalan för bredden och för höjden

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (10,5 cm bred och 14 cm hög)

+1 EPL

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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12.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer avståndet mellan P och origo, 5

+1 CPL

1
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( y = − x + 5 )
3

+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) vara =, ≈ , ± ,
, parenteser, bråkstreck, symbol för rät
vinkel, figur, termer såsom x-koordinat, y-koordinat, koordinater, x-axel,
y-axel, skärning med y-axel, punkt, skärningspunkt, koordinatsystem, rät linje,
lutning, riktningskoefficient, rätvinklig, likbent, bas, höjd, sida, längd, sträcka
samt hänvisning till räta linjens ekvation, Pythagoras sats etc.

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

13.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ett korrekt uttryck för f (a + h), (a + h) 2

+1 CB

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 2a + h )

+1 CP

14.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, t.ex. skriver om ekvationerna på formen y = kx + m
och inser att linjerna ska sammanfalla

+1 AB

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( A = 10 och B = −4,5 )

+1 AB

15.

Max 0/0/4
Korrekt tecknad radie för den grå cirkeln i Figur 2, a + b

+1 APL

Korrekt tecknad area av området i Figur 1

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning som visar att de två areorna är lika stora

+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 =, parenteser, bråkstreck, VL, HL, beteckningar
såsom Aa , Agrå , Atot , figur med införda beteckningar, korrekt definierade
variabler, termer såsom högerled, vänsterled, diameter, radie, längd, sträcka,
cirkel, halvcirkel, area samt hänvisning till formeln för cirkelns area etc.

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Delprov D
16.

Max 3/0/0

a)

Korrekt svar (”x motsvarar antalet män”)

+1 EM

b)

Godtagbar ansats, bestämmer minst en av variablerna x eller y

+1 EM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (2569 män och 367 kvinnor)

+1 EM

17.
a)

b)

Max 3/1/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer ett korrekt värde på k, 30

+1 EM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (t.ex. y = 30 x − 2 )

+1 EM

Godtagbar lösning med godtagbart svar utifrån ekvationen i a) (118 ml)

+1 EM

Kommentar: Även svar utan enhet betraktas som godtagbart.
c)

Godtagbar utvärdering av modellens giltighet, t.ex. kommenterar att
0 fl oz borde motsvara 0 ml

+1 CM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

18.
a)

b)

Max 3/0/0
Godtagbar bestämning av variationsbredd för material A och B (variationsbreddA = variationsbreddB = 22)

+1 EB

Godtagbar beräkning av standardavvikelse för både A och B
(sA = 10,0 och sB = 7,8)

+1 EB

Godtagbart enkelt resonemang om varför standardavvikelsen är större för
material A (t.ex. ”Värdena för material B ligger närmare medelvärdet än värdena för material A, därför blir standardavvikelsen större för A.”)

+1 ER

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ekvationen 1,6 = 0,85 ⋅ a11

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (5,9 %)

+1 CM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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20.
a)

Max 2/1/1
Godtagbart enkelt resonemang (t.ex. ”Om x ökar måste också y öka eftersom
k > 0 . Funktionen kan inte gå genom punkten (6, 4).”)

+1 ER

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

b)

E

C

A

Eleven för ett enkelt resonemang som leder till att
koordinaterna till en
punkt Q anges korrekt.

Eleven för ett välgrundat
resonemang som leder till
att:
eleven anger, algebraiskt
eller grafiskt, minst ett av
områdena x < 3, y < 5
eller x > 3, y > 5
eller
eleven ritar en linje som
går genom båda områdena
och anger att punkterna på
linjen uppfyller villkoren.

Eleven för ett välgrundat
och nyanserat resonemang
som leder till att båda
områdena x < 3, y < 5
och x > 3, y > 5 anges
algebraiskt eller grafiskt.

1 ER

1 ER och 1 CR

1 ER, 1 CR och 1 AR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

21.

Max 1/2/0

a)

Godtagbar lösning med korrekt svar (0,62 liter/km)

+1 EM

b)

Godtagbar ansats, t.ex. visar insikt om att den lägsta bränsleförbrukningen
fås genom symmetrilinjens x-koordinat

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (0,52 liter/km)

+1 CM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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22.
a)

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. ritar en godtagbar linje och bestämmer linjens k-värde
till ett värde i intervallet 0,46 ≤ k ≤ 0,60

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (t.ex. y = 0,53 x + 50 )

+1 CP

Kommentar: Elev som bestämmer sambandet med hjälp av regression på
räknare/dator ska bedömas på motsvarande sätt.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Godtagbart resonemang som visar insikt om skillnad mellan korrelation och
kausalitet (t.ex. ”Nej, sambandet är biologiskt orimligt trots hög korrelation.”)

23.

+1 CR

Max 0/0/4
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ett uttryck för rektangelns area i en
variabel, (400 − πr ) ⋅ 2r

+1 AM

med i övrigt godtagbar beräkning av radien, r1 = 177,6 och r2 = 77,1

+1 AM

med godtagbar motivering om varför radien 177,6 m inte är möjlig
med korrekt svar (77 m)

+1 AM

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 =, ≈ , ± ,
, A(r ), O(r ) , tydlig figur med införda
beteckningar, termer såsom radie, area, omkrets, rektangel, halvcirkel, areafunktion samt angivna enheter etc.

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

24.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, för ett välgrundat och nyanserat resonemang som leder till
bestämning av vinkeln CMA

+1 AR

med ett fortsatt välgrundat och nyanserat resonemang som leder till att vinkeln
v bestäms

+1 AR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Bedömda elevlösningar
Uppgift 10a
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar teckenfel vid insättning i formeln för lösning av andragradsekvationen och uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng.
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Uppgift 11
Elevlösning 1 (2 EPL)

Kommentar: Elevlösningen utgår ifrån förhållandet mellan loggans bredd och höjd som betecknas med x och y. En prövning utifrån detta förhållande görs sedan för att komma fram till
den tryckta loggans maximala mått. Uppgiftens karaktär och betygsnivå gör att prövning av
denna typ anses vara en godtagbar lösning.
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Uppgift 12
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller ett korrekt svar men eftersom redovisning saknas till
hur punkten A:s y-koordinat har tagits fram kan detta inte anses som en godtagbar ansats som
uppfyller kravet för problemlösningspoäng på C-nivå.

Elevlösning 2 (2 CPL och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt bestämning av linjens ekvation. Lösningen är
möjlig att följa och förstå men innehåller vissa brister. T.ex. saknas förklarande text och
hänvisning till figur med införda beteckningar. Lösningen anses nätt och jämnt uppfylla
kraven för kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 15
Elevlösning 1 (1 APL)

Kommentar: Lösningen visar korrekt tecknad area för den grå cirkeln i Figur 2 och ges därmed första problemlösningspoängen på A-nivå. Arean för området i Figur 1 tecknas felaktigt
och förenklingen är inte korrekt. Gällande kommunikation är lösningen välstrukturerad men
eftersom problemet inte är löst i sin helhet uppfylls inte kraven för kommunikationspoäng på
A-nivå.
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Elevlösning 2 (2 APL)

Kommentar: Elevlösningen visar korrekt tecknad radie för den grå cirkeln i Figur 2 och
korrekt tecknad area av området i Figur 1. I och med detta uppfylls kraven för de två första
π(2a + 2b) 2
problemlösningspoängen. Varför arean av Figur 1 kan tecknas som
finns inte
4
redovisad och därmed uppfylls inte kravet för den tredje problemlösningspoängen. Lösningen
är inte lätt att följa och förstå och uppfyller därmed inte kraven för kommunikationspoäng på
A-nivå. Sammantaget ges elevlösningen två problemlösningspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 3 (3 APL och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen omfattar hela problemet och är i sin helhet godtagbar trots några
brister. Areorna för halva cirklar betecknas ”ACirkelx” osv. Under figur 2 används felaktigt
”DFigur1” osv. Lösningen har trots dessa brister förtjänster såsom ritade figurer och korrekt
införda beteckningar vilka gör lösningen lätt att följa och förstå. Sammantaget uppfylls
kraven för kommunikationspoäng på A-nivå nätt och jämnt och lösningen ges samtliga
möjliga poäng.

Uppgift 17c
Elevlösning 1 (1 CM)

Kommentar: Elevlösningen visar en volym i fl oz där Benjamins samband inte fungerar.
Motiveringen ”blir y negativt” anses nätt och jämnt tillräcklig för en modelleringspoäng på
C-nivå.
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Uppgift 18b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller formuleringen ”har fler resultat som ligger nära
varandra”. Detta anses inte vara ett godtagbart resonemang om varför standardavvikelsen
är större för stickprov A.

Elevlösning 2 (1 ER)

Kommentar: Elevlösningen innehåller formuleringen ”det finns fler tal i stickprov B som
ligger nära medelvärdet”. Detta anses vara ett godtagbart enkelt resonemang om varför
standardavvikelsen är större för stickprov A.

Uppgift 19
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen anses ej godtagbar på C-nivå eftersom det inte framgår hur det
digitala hjälpmedlet har använts. Därmed anses inte lösningen uppfylla kraven för en
godtagbar ansats.

21

NpMa2b ht 2013

Uppgift 20a
Elevlösning 1 (1 ER)

Kommentar: Lösningen visar ett enkelt resonemang som bygger på beräkningar där det
framgår att linjens riktningskoefficient blir negativ om linjen går genom punkten (6, 4).

Uppgift 20b
Elevlösning 1 (1 ER)

Kommentar: Elevlösningen visar ett enkelt resonemang som leder till att koordinater för en
punkt Q som uppfyller de givna villkoren anges. Lösningen ges en resonemangspoäng på
E-nivå.
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Elevlösning 2 (1 ER och 1 CR)

Kommentar: Elevlösningen visar en grafisk lösning där ett av två korrekta områden markerats
i ett koordinatsystem. Lösningen ges en resonemangspoäng på E-nivå och en resonemangspoäng på C-nivå.

Elevlösning 3 (1 ER, 1 CR och 1 AR)

Kommentar: Elevlösningen är knapphändig men tillräcklig för att visa på förståelse för de två
grafiska områdena som är möjliga för punkten Q:s koordinater. Lösningen ges samtliga
möjliga resonemangspoäng.
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Uppgift 21b
Elevlösning 1 (2 CM)

Kommentar: Elevlösningen visar att ekvationen B(v) = 0 tecknas. Insikt visas om att
symmetrilinjens x-koordinat är det värde som ger lägst bränsleförbrukning. Sammantaget
ges elevlösningen två modelleringspoäng på C-nivå.

Uppgift 22a
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen anses visa en ej godtagbar bestämning av sambandet eftersom den
bygger på två punkter tagna ur tabellen och inte på linjär regression. Lösningen ges 0 poäng.
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Elevlösning 2 (2 CP)

Kommentar: Lösningen visar en linjär regression utförd med hjälp av digitalt hjälpmedel.
Redovisningen anses godtagbar eftersom det hänvisas till ”linjär som regressionsmodell”
och lösningen bedöms därmed ge båda procedurpoängen på C-nivå.
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Uppgift 23
Elevlösning 1 (2 AM och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar korrekt beräkning av radien utifrån den tecknade ekvationen. Motivering saknas till varför r1 = 177 ska uteslutas. Därmed uppfylls inte kraven för den
tredje modelleringspoängen på A-nivå. Lösningen är lätt att följa och förstå och ritad figur
med införd beteckning x finns. Lösningen anses därmed uppfylla kraven för kommunikation
på A-nivå. Sammantaget ges lösningen de två första modelleringspoängen på A-nivå och en
kommunikationspoäng på A-nivå.
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Uppgift 24
Elevlösning 1 (2 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar godtagbar bestämning av ∧ CMA . Vidare används egenskaperna hos de tre trianglarna AMB (likbent), AMC (liksidig) samt BCM (likbent) för
bestämning av vinkeln v. Elevlösningen uppfyller därmed kraven för båda resonemangspoängen på A-nivå.
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Elevlösning 2 (2 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar godtagbar bestämning av ∧ CMA . För bestämning av
vinkeln v hänvisas till randvinkelsatsen. Därmed uppfyller lösningen kraven för båda resonemangspoängen på A-nivå.
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