NpMa3b 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 (4)

+1 EB

b)

Korrekt svar ( f ′( x) = 12 x 3 + 14 x)

+1 EP

2.

Max 2/0/0
Anger minst en korrekt primitiv funktion
med korrekt svar (t.ex. F ( x) =

7x2
7 x2
+ 4 x + 1 och F ( x) =
+ 4x )
2
2

3.

+1 EP
+1 EB

Max 1/0/0
Korrekt svar ( 3 + 2t )

+1 EM

4.

Max 1/0/0
Korrekt svar ( x1 = −2, x 2 = 3 och x3 = −4 )

5.

+1 EB

Max 1/1/0

a)

Korrekt svar ( x 6 )

+1 EP

b)

 1 

Korrekt svar 
8
+
(
x
4
)



+1 CP
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6.
a)

Max 2/1/1
Godtagbart svar ( x1 = −4 och x 2 = 4 )

+1 EB

Kommentar: Svaren (−4, 4) och (4, − 4) samt (−4, 0) och (4, 0) ges noll poäng.
b)

Godtagbart svar ( − 1,5 )

+1 EB

c)

Godtagbart skissad rättvänd andragradskurva med nollställen x = ±4

+1 CB

med minimipunkt i (0; −1,5)

+1 AB

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

7.

Max 0/1/0
Korrekt svar (Alternativ C: 2 ⋅

20

(−1,5) − 1
)
− 1,5 − 1

8.

+1 CB

Max 0/1/0
Korrekt svar (4 π)

+1 CB

9.

Max 0/1/0
Godtagbart ritad graf till diskret funktion (Markering av punkterna
(1, 2), (2, 4), (3, 6) och (4, 8) )

10.

+1 CB

Max 0/0/1
Korrekt svar (Alternativ B: f (2) − f (0) är positiv)

10
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Delprov C
11.

Max 1/1/0

a)

Godtagbart svar (t.ex. ”Figur A eftersom den har en maximipunkt då x = 2 .”)

+1 ER

b)

Godtagbart svar (t.ex. ”Figur B eftersom f (1) = −45 och det stämmer på den.”)

+1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

12.
a)

b)

Max 2/0/3
Godtagbar ansats, bestämmer derivatans nollställe, x = 4

+1 EP

med godtagbar verifiering av maximum

+1 EP

Godtagbar ansats, tecknar ett användbart samband t.ex. 6 x + 4 y − 4 ⋅ 0,75 = 45

+1 AM

med i övrigt godtagbar härledning av uttrycket för arean

+1 AM

Lösningen (deluppgift b) 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 , figur med
införda beteckningar och längder, termer såsom area, sida samt angivna
enheter etc.

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

13.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, skriver om ekvationen korrekt, t.ex.

6 x − 18
=2
x( x − 3)

+1 CP

med godtagbar fortsättning, löser ekvationen och får roten x = 3

+1 CP

med godtagbar uteslutning av falsk rot, t.ex. ”x kan inte vara 3”, med
korrekt svar (Ekvationen saknar lösning)

+1 CR

14.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, bestämmer korrekt primitiv funktion

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (2e 2 − 2)

+1 CP
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15.

Max 0/0/3
4

Godtagbar lösning av problemet med valfri metod,  A = 
7

A
med godtagbar motivering till varför gränsvärdet är ,
4
A
t.ex. ” blir litet då x blir jättestort.”
x

+1 APL

+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 =, ≈, ∞, →, parenteser, bråkstreck, lim samt termer såsom
x →∞

gränsvärde och oändligheten etc.

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

Delprov D
16.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. deriverar och tecknar ekvationen 3 x 2 − 0,88 = 5

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x1 = −1,4 och x2 = 1,4 )

+1 EPL

17.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. ritar graferna till y1 = x( x 2 − 5) och y 2 = 5(2 − x)
i grafräknaren

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar ( x ≈ 2,15 )

+1 EP
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18.
a)

Max 3/2/0
E

C

Godtagbart enkelt resonemang, t.ex.
”Därför att arean är lika stor på båda
sidor om y-axeln.”
eller
”Därför att kurvan är symmetrisk.”

A

Godtagbart välgrundat resonemang
som inkluderar att kurvans symmetriegenskaper relativt y-axeln medför att
areorna är lika stora, t.ex. ”Därför att
den här andragradskurvan är symmetrisk kring y-axeln och då blir arean
lika stor på båda sidor om y-axeln.”

1 ER

1 ER och 1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
2

b)

Godtagbar ansats, t.ex. korrekt beräkning av ∫ (− 0,75 x 2 + 3)dx

+1 EPL

0

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (12 a.e.)

+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, bråkstreck, f ( x), A, x, ∫ dx,
index samt termer såsom, x-koordinat, y-koordinat, koordinater, x-axel, y-axel,
punkt, nollställe, symmetri, symmetrilinje, andragradsfunktion, kurva, hörn,
maximipunkt, över- och underfunktion, area, sida, längd, rektangel etc.

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen

x(1,02 7 − 1)
= 50000
1,02 − 1

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (6726 kr)

13

+1 CPL
+1 CPL

NpMa3b ht 2013

20.

Max 1/3/0

a)

Godtagbar lösning med korrekt svar (2,5 miljarder)

+1 EM

b)

Godtagbar ansats, t.ex. ansätter några stora tal i funktionsuttrycket

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (11 miljarder)

+1 CM

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, bråkstreck,
N (t ), N (0), t , lim , figur föreställande graf samt termer såsom funktion, graf,
t →∞

kurva, funktionsvärde, lutning, derivata, gränsvärde etc.

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

21.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. deriverar funktionen korrekt

+1 CPL

med godtagbar fortsättning, t.ex. visar insikt om att ekvationen
f ′(4) = 2 ska lösas

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( a + b = 6 )

+1 CPL

22.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, inleder ett välgrundat generellt resonemang genom att
konstatera att positiv derivata innebär att funktionen är (strängt) växande

+1 AR

med godtagbart slutfört resonemang med korrekt slutsats (1 lösning)

+1 AR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

23.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, visar insikt om att funktionens derivata ska undersökas,
t.ex. genom att använda att V ′′(t ) = 0 och teckna ekvationen 0,6t − 2,46 = 0

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning, där V ′(4,1) , V ′(0) och V ′(8) undersöks, med
godtagbart svar (mellan 1,5 kg/år och 6,5 kg/år )

+1 APL

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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24.

Max 0/0/4
Godtagbar ansats, bestämmer ett system av olikheter som motsvarar
kraven, t.ex.
24 x + 6 y ≤ 4800
5 x + 5 y ≤ 1750


x ≥ 0
 y ≥ 0

+1 AM

med godtagbar fortsättning, väljer och bestämmer korrekt de punkter som
ska tas med i vinstberäkningen: (200, 0), (150, 200) och (0, 350)

+1 AM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (1000 kr)

+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 =, ≤, parenteser, figur, termer såsom rät linje,
område, koordinatsystem, olikheter, skärningspunkt samt väldefinierade
variabler och angivna enheter etc.

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Bedömda elevlösningar
Uppgift 6c
Elevlösning 1 (1 CB och 1 AB)

Kommentar: Elevlösningen uppfyller kravet på nollställenas placering och har formen av en
andragradskurva med minimipunkt i (0; − 1,5). Sammantaget ges lösningen en begreppspoäng på C-nivå och en begreppspoäng på A-nivå.
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Uppgift 11b
Elevlösning 1 (1 CR)

Elevlösning 2 (1 CR)

Elevlösning 3 (1 CR)

Elevlösning 4 (1 CR)

Kommentar: Elevlösning 1, 2, 3 och 4 visar olika typer av godtagbara resonemang som
stödjer att figur B är korrekt. Var och en av elevlösningarna ges en resonemangspoäng på
C-nivå.
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Uppgift 12b
Elevlösning 1 (2 AM)

Kommentar: Lösningen är korrekt och ges därmed två modelleringspoäng på A-nivå.
Eftersom lösningen inte innehåller någon figur med införda beteckningar, saknar motivering
45 + 4 ⋅ 0,75 − 6 x
och termen ”höjd” används med tre olika betydelser, blir den
till varför y =
2
svår att följa och förstå. Därmed uppfyller inte elevlösningen kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.
Elevlösning 2 (2 AM och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt och ges därmed två modelleringspoäng på A-nivå. Den
innehåller en figur som inte helt förklarar sambandet på andra raden. Trots detta bedöms
lösningen nätt och jämnt uppfylla kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.
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Uppgift 15
Elevlösning 1 (1 APL)

Kommentar: I elevlösningen bestäms ett korrekt värde på konstanten A. Motivering till varför
A
→ 0 saknas och lösningen innehåller felaktig hantering av symbolen lim . Sammantaget
x →∞
x
ges lösningen en problemlösningspoäng på A-nivå.
Elevlösning 2 (1 APL och 1 AR)

A
är nästan
∞
noll. Lösningen är inte formellt korrekt eftersom x ersätts med ∞. Således används inte
symbolen ∞ med god anpassning till syfte och situation. Sammantaget ges lösningen en
problemlösnings- och en resonemangspoäng på A-nivå, men inte kommunikationspoäng på
A-nivå.
Kommentar: I elevlösningen visas hur A bestäms och resultatet motiveras av att
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Elevlösning 3 (1 APL och 1 AK)

Kommentar: I elevlösningen visas hur ett korrekt värde på konstanten A bestäms, men motiA
→ 0 saknas. Elevlösningen visar på en kommunikationsmässigt korrekt
vering till varför
x
hantering av gränsvärdet och är trots den saknade motiveringen lätt att följa och förstå.
Sammantaget ges lösningen en problemlösningspoäng och en kommunikationspoäng på
A-nivå.
Elevlösning 4 (1 APL, 1 AR och 1 AK)

Kommentar: I elevlösningen visas hur konstanten A korrekt bestäms och resultatet styrks av
A
att eleven motiverar varför gränsvärdet blir . Eftersom x är definierat som ett stort tal (och
4
inte ersätts med ∞, se elevlösning 2) uppstår inga formella oegentligheter vid förkortningen:
Ax A
= . Elevlösningen visar därmed på en formellt korrekt hantering och är lätt att följa och
4x 4
förstå. Sammantaget ges lösningen alla de poäng som uppgiften kan ge, inklusive en kommunikationspoäng på A-nivå.
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Uppgift 18a
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller varken hänvisning till lika stora areor eller till
andragradskurvans symmetriegenskaper. Lösningen ges därmed 0 poäng.
Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller varken hänvisning till lika stora areor eller till
andragradskurvans symmetriegenskaper. Lösningen ges därmed 0 poäng.
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Uppgift 18
Elevlösning 1 (1 ER och 2 EPL)

Kommentar: I a)-uppgiften hänvisas till lika stora areor men inte till symmetriegenskaper hos
f ( x) = −0,75 x 2 + 3 relativt y-axeln. Därmed uppfyller lösningen kraven för resonemangspoängen på E-nivå, men inte kraven för resonemangspoängen på C-nivå.
Lösningen till b)-uppgiften är korrekt och utförs med grafräknare. När det gäller kommunikationen för uppgift 18 som helhet, uppfyller denna lösning inte kraven för kommunikationspoäng på C-nivå eftersom ”yta” används istället för ”area”, det framgår inte vilken funktion
på grafräknaren som använts vid integralberäkningen och areaenheter saknas.
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Elevlösning 2 (1 ER, 1 CR, 2 EPL och 1 CK)

Kommentar: I a)-uppgiften dras en korrekt slutsats baserat på att andragradskurvan har en
maximipunkt på y-axeln. Det framgår dock inte tydligt av lösningen att en andragradskurva
med maximipunkt på y-axeln är symmetrisk och att det i sin tur medför att arean blir lika stor
på båda sidor om y-axeln. Resonemanget bedöms därmed nätt och jämnt uppfylla kravet för
resonemangspoängen på C-nivå.
Även b)-uppgiften löses korrekt och här används grafräknaren för att bestämma arean under
kurvan. Det visas vilken funktion på grafräknaren som använts för att bestämma integralen.
2

Eftersom ∫ (−0,75 x 2 + 3)dx bestäms på grafräknaren borde det stå att räknaren ger 4 a.e. och
0

inte 8.a.e.
När det gäller kommunikation är lösningen möjlig att följa och förstå trots att ”dx” saknas i
integralen, a)-uppgiften innehåller en otydlighet och påståendet att räknaren ger 8 a.e. är felaktigt. Därmed anses kraven för en kommunikationspoäng på C-nivå nätt och jämnt vara uppfylld. Sammantaget bedöms denna elevlösning ge alla poäng som uppgiften kan ge.
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Uppgift 20
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Redovisning saknas helt på a)-uppgiften. Eftersom enbart ett värde beräknas i
b)-uppgiften framgår det inte att antalet människor närmar sig 11 miljarder. Lösningen till
både a)- och b)-uppgiften ges därmed 0 poäng.
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Elevlösning 2 (1 EM, 2 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen visar godtagbara lösningar till både a)- och b)-uppgiften och ges
en modelleringspoäng på E-nivå och två modelleringspoäng på C-nivå. När det gäller kommunikation är grafen inte helt korrekt ritad, den borde närma sig 11 miljarder snabbare än vad
som framgår i figuren. Påståendet att ”grafen planar ut och blir konstant” är inte korrekt, även
om det ser ut så i grafräknarfönstret. Svaret anges i ”milj.” vilket är tvetydigt. För övrigt är
lösningen till uppgift a) och b) möjlig att följa och förstå och visar på en godtagbar symbolhantering. Sammantaget bedöms därmed kraven för kommunikationspoäng på C-nivå vara
nätt och jämnt uppfyllda.
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Elevlösning 3 (1 EM, 2 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen visar godtagbara lösningar till både a)- och b)-uppgiften och ges
en modelleringspoäng på E-nivå och två modelleringspoäng på C-nivå. Symbolhantering och
matematisk terminologi är godtagbar och lösningen är möjlig att följa och förstå och därmed
ges elevlösningen även en kommunikationspoäng på C-nivå.

Uppgift 22
Elevlösning 1 (0 poäng)

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

Kommentar: I elevlösningen dras slutsatsen att grafen skär x-axeln en gång men att detta i sin
tur innebär att ekvationen f ( x) = 0 har en reell lösning anges inte. Elevlösningen bedöms
därmed uppfylla kraven för den första resonemangspoängen på A-nivå.
Elevlösning 3 (2 AR)

Kommentar: I elevlösningen ges ett resonemang som leder fram till den korrekta slutsatsen att
ekvationen har en reell lösning. Informationen ”alltså inga max- eller minpunker. Ingen
terrasspunkt heller” är inte nödvändig för att resonemanget ska anses vara fullständigt men
tydliggör resonemanget. Lösningen bedöms uppfylla kraven för två resonemangspoäng på
A-nivå.
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Uppgift 23
Elevlösning 1 (1 APL)

Kommentar: Elevlösningen visar insikt om att derivatans största och minsta värde ska
undersökas. Lösningen visar hur ett närliggande värde till derivatans minimum erhålls med
hjälp av heltalsprövning. Denna prövning utesluter dock inte att det finns andra extremvärden
till derivatan i det aktuella intervallet. Därmed finns ingen grund för slutsatsen att
1,47 ≤ V ′(t ) ≤ 6,51 * . Sammantaget ges elevlösningen första problemlösningspoängen
på A-nivå.
* Däremot, om prövningen varit mer systematisk kring t = 4 , minimum då t = 4,1 styrkts
genom diskussion om symmetriegenskaper hos andragradsfunktionen V ′ och lösningen i
övrigt varit godtagbar skulle två problemlösningspoäng på A-nivå kunna erhållas.
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Elevlösning 2 (2 APL)

Kommentar: I elevlösningen visas hur ändringshastigheten undersöks på grafräknaren.
Grafen är begränsad till det aktuella intervallet och visar insikt om vilka tre värden som ska
undersökas. Det största och minsta värdet har bestämts med hjälp av grafräknaren. Elevlösningen ges två problemlösningspoäng på A-nivå.
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Uppgift 24
Elevlösning 1 (2 AM)

Kommentar: I elevlösningen tecknas olikheterna korrekt, men insikt om vad x och y står för
saknas, vilket visar sig i det felaktiga svaret 10 kr. Samantaget uppfyller elevlösningen två
modelleringspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 2 (3 AM)

Kommentar: I elevlösningen tecknas olikheterna korrekt och den fortsatta lösningen leder
fram till rätt svar. Därmed uppfylls kraven för tre modelleringspoäng på A-nivå. När det
gäller kommunikationen framgår det inte tydligt vad x och y står för (en sats om 100 bullar (x)
respektive en sats om 100 kakor (y)). I slutet av lösningen multipliceras med 100 vilket medför ett korrekt svar, men ingen förklaring till detta ges. Det framgår inte heller vilket område
som är aktuellt eftersom figur saknas. Dessutom används bråkstreck felaktigt. Lösningen uppfyller därmed inte kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 3 (3 AM och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt bestämning av den största vinsten, vilket motsvarar tre modelleringspoäng på A-nivå. Det framgår inte att x ≥ 0 och att y ≥ 0 i samband
med att olikheterna tecknas, men i den tydliga figuren visas vilket område som är aktuellt och
i beräkningen behandlas punkterna på axlarna. Redovisningen är i övrigt välstrukturerad, lätt
att följa och förstå samt visar på korrekt användning av matematisk terminologi. Lösningen
uppfyller därmed kraven för en kommunikationspoäng på A-nivå.
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