NpMa3b vt 2014

Kravgränser
Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov
(Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 66 poäng varav
24 E-, 23 C- och 19 A-poäng. Observera att kravgränserna förutsätter att
eleven deltagit i alla fyra delprov, det vill säga Delprov A, B, C och D.
Kravgräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 27 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 35 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 45 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 53 poäng varav 11 poäng på A-nivå
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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 ( f c( x) 12 x 3  12 )

+1 EP

2.

Max 2/0/0

a)

Godtagbart ritad tangent

+1 EB

b)

Godtagbart ritad sekant, som skär kurvan i minst två punkter varav en är Q

+1 EB

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

3.

Max 1/0/0
Godtagbart svar ( x1

2,5 och x 2

3,5 )

4.

+1 EB
Max 1/1/0

a)

Korrekt svar ( ( x  3) 5 )

+1 EP

b)

Korrekt svar (a 2 )

+1 CP

5.

Max 0/1/0
Korrekt svar (Alternativ F:  20 000 e -1 kr/år)

6.

+1 CB
Max 0/1/0

Korrekt svar ( x1

0 , x2

1 och x3

3)
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7.

Max 0/2/0

a)

Korrekt svar (1,5)

+1 CB

b)

Korrekt svar (2,5)

+1 CB

8.

Max 0/1/1

a)

§ 49  0,69 x ·
Korrekt svar ¨
¸
x
©
¹

+1 CM

b)

Korrekt svar (0,69)

+1 AM

9.

Max 0/1/0
Korrekt svar (t.ex. a = 2 och b = 4)

+1 CB

10.

Max 0/1/0
+1 CPL

Korrekt svar (10)

11.

Max 0/1/2

a)

Godtagbart svar (5)

+1 CB

b)

Godtagbart svar (9)

+1 AB

Kommentar: Svaret h(5) ges noll poäng.
c)

Godtagbart svar (  0,5 )

+1 AB

Delprov C
12.
a)

b)

Max 3/1/0
Godtagbar ansats, bestämmer korrekt primitiv funktion

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (1900)

+1 EP

Godtagbar ansats till beskrivning, anger att det rör sig om antalet samtal

+1 EB

med godtagbar beskrivning av att det är totala antalet samtal under de första
10 minuterna

+1 CB

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

10

NpMa3b vt 2014

13.

Max 3/1/0
Korrekt bestämning av derivatans nollställen, x1

2

2 och x2

+1 EP

med korrekt bestämning av extrempunkternas koordinater
(2, 16) och (2,  16)

+1 EP

Godtagbar verifiering av extrempunkternas karaktär
(maximipunkt (2, 16) och minimipunkt (2,  16)

+1 EP

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

+1 CK

Kommentar: Bedömningen till denna uppgift avviker från de beskrivna bedömningsmodellerna på sidan 3. Den tredje procedurpoängen kan delas ut
oavsett om den andra procedurpoängen har delats ut eller inte.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

14.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. multiplicerar båda leden med x(1  x)

+1 CP

med godtagbar bestämning av lösningen till den omskrivna ekvationen,
x 1

+1 CP

med uteslutning av falsk rot med korrekt svar (Ekvationen saknar lösning)

+1 CR

15.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. ansätter f ( x)

x 2  bx och deriverar korrekt

x2  4x )

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (t.ex. f ( x)

16.

+1 CPL
+1 CPL
Max 0/1/3

Godtagbar ansats, korrekt bestämning av f c(a ) , f c(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

+1 CP

+1 AR

med ett i övrigt godtagbart genomfört bevis

+1 AR

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

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Delprov D
17.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. visar insikt om att formeln för geometrisk summa
kan användas

+1 EM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (57319 kr)

+1 EM

18.

Max 1/0/0
Godtagbart enkelt resonemang, som motiverar varför det inte finns bara en
primitiv funktion och att Kalle därför har fel

+1 ER

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.

Max 2/0/0

3 x 2  33

+1 EPL

1 och x2 11 )

+1 EPL

Godtagbar ansats, t.ex. deriverar och tecknar ekvationen 30 x
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x1
20.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen 0,310  e0,271t

120

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (22 månader)
21.
a)

b)

+1 EM
+1 EM
Max 2/0/1

Godtagbar ansats, tecknar en godtagbar ändringskvot

+1 EB

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (1,4)

+1 EB

Godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang, där det tydligt framgår att
måttet är olämpligt eftersom:
en genomsnittlig förändringshastighet som är noll kan tolkas som att
konsumtionen inte förändrats under tidsperioden men diagrammet visar att
konsumtionen varierat

+1 AR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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22.

Max 1/1/0
E
Godtagbart enkelt resonemang, där
minst två av termernas bidrag till
summan är korrekta och motiverade
med hjälp av grafens utseende.

C

A

Godtagbart välgrundat resonemang,
där alla termernas bidrag till summan är korrekta ( f (3) ! 0 ,
f c(3) 0 , f cc(3) ! 0 ) och motiverade med hjälp av grafens utseende
( f (3) är positiv eftersom grafen är
ovanför x-axeln, f c(3) är noll eftersom det är en minimipunkt,
f cc(3) är positiv eftersom det är en
minimipunkt).

1 ER

1 ER och 1 CR

Kommentar: För vissa fjärdegradsfunktioner kan gälla att f cc(a ) 0 i en
minimipunkt. För den funktion vars graf är illustrerad i uppgiften gäller
dock att f cc(3) ! 0 . Om elever ändå bygger sitt resonemang på att f cc(3) t 0
så bedöms det som acceptabelt.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

23.

Max 0/4/0
Godtagbar ansats, definierar variabler och bestämmer ett system av olikheter
som motsvarar kraven, t.ex.
8 x  10 y d 460
°2,5 x  2 y d 110
°
®
°x t 0
°¯ y t 0

+1 CM

med godtagbar fortsättning, visar insikt om att vinstuttrycket ges av 14 x  12 y

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning, där punkterna (0, 46); (20, 30) och (44, 0)
prövas, med korrekt svar (20 Hurtig och 30 Nyttig)

+1 CM

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

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

24.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, visar insikt om att f (x) är primitiv funktion till f c(x)

+1 AB

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (  2 )

+1 AB
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25.

Max 0/0/4
Godtagbar ansats, härleder ett korrekt samband mellan spegelbitens bredd
46 5
och höjd, t.ex. y
 x
3 6
med godtagbar fortsättning, tecknar ett korrekt uttryck för arean, t.ex.
46
5
A
x  x2
3
6

+1 AM

+1 AM

med i övrigt godtagbar lösning inklusive verifiering av maximum med godtagbart svar (9,2 dm)

+1 AM

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

+1 AK

Kommentar: Sambanden ovan kan se olika ut beroende på hur variabler definieras och vilken lösningsmetod som används.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

26.

Max 0/0/3
Godtagbar ansats, inser att k 3

1
där k är kvoten
27

+1 APL

med godtagbar fortsättning, t.ex. bestämmer minst fyra termer korrekt

+1 APL

§ 121 ·
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ¨
¸
© n ¹

+1 APL
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Bedömda elevlösningar
Uppgift 2b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: I elevlösning 1 går det inte att med säkerhet se om det är en sekant som är ritad
eller om det är en tangent. Är det en sekant så går den inte genom punkten Q vilket är ett av
villkoren. I elevlösning 2 går sekanten inte genom minst två punkter på kurvan. Det är då
oklart om det verkligen är en sekant som är ritad. Elevlösningarna ovan ges därför båda noll
poäng för deluppgift b.
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Uppgift 12b
Elevlösning 1 (1 EB)

Kommentar: Elevlösningen saknar korrekt beskrivning av tidsintervallet men det framgår att
det rör sig om antalet samtal. Sammantaget ges elevlösningen begreppspoängen på E- nivå.
Elevlösning 2 (1 EB och 1 CB)

Kommentar: I elevlösningen framgår att det rör sig om antalet samtal och tidsintervallet är
korrekt beskrivet. Sammantaget motsvarar lösningen både begreppspoängen på E- och på
C-nivå.

16

NpMa3b vt 2014

Uppgift 13
Elevlösning 1 (2 EP)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt beräkning av derivatans nollställen och verifiering, dock saknas beräkning av y-koordinaterna. Därmed ges elevlösningen den första och den
tredje procedurpoängen på E-nivå.
Elevlösning 2 (3 EP)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt bestämning av extrempunkternas koordinater och
karaktär, vilket ger tre procedurpoäng på E-nivå. När det gäller kommunikationen är lösningen strukturerad och innehåller de väsentliga delarna. Däremot är skrivsättet
” f c( x) 3 x 2  12 0 ” inte lämpligt, parenteser runt negativa tal saknas, det framgår inte att
positiv andraderivata ger minimum och att negativ andraderivata ger maximum. Därmed anses lösningen inte uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå.
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Elevlösning 3 (3 EP och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt när det gäller bestämning av extrempunkternas koordinater och karaktär, vilket ger tre procedurpoäng på E-nivå. När det gäller kommunikationen är
lösningen strukturerad, symboler och representationer används korrekt och lösningen innehåller i huvudsak de väsentliga delarna. Eventuellt saknas beräkningar som stödjer teckenschemats utseende. Lösningen anses uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå.
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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 c(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 samtliga poäng som uppgiften kan ge.
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Uppgift 18
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Eftersom det inte motiveras varför det finns flera primitiva funktioner ges elevlösningen 0 poäng.
Elevlösning 2 (1 ER)

Kommentar: I elevlösningen motiveras varför det finns flera primitiva funktioner genom en
något otydlig hänvisning till C. Resonemanget hade varit tydligare om det även skrivits fram
att C är en konstant som kan anta olika värden. Lösningen ges nätt och jämnt en resonemangspoäng på E-nivå.
Elevlösning 3 (1 ER)

Kommentar: I elevlösningen motiveras varför det finns flera primitiva funktioner genom en
implicit hänvisning till F c( x) f ( x) . I motiveringen framgår det inte att ”funktioner” avser
primitiva funktioner. Lösningen ges därmed nätt och jämnt en resonemangspoäng på
E-nivå.
Elevlösning 4 (1 ER)

Kommentar: I elevlösningen anges två olika primitiva funktioner som motivering till varför
det inte bara finns en. Lösningen anses uppfylla kraven för resonemangspoäng på E-nivå.
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Uppgift 21b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: I elevlösningen förs inte resonemanget kring ölkonsumtionens förändringshastighet. Elevlösningen ges därmed 0 poäng.
Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: I elevlösningen framgår inte att en genomsnittlig förändringshastighet med värdet noll kan betyda att konsumtionen är oförändrad. Elevlösningen ges därmed 0 poäng.
Elevlösning 3 (1 AR)

Kommentar: I elevlösningen framgår att förändringshastighet med värdet noll kan leda till
missuppfattningen att konsumtionen är oförändrad. Däremot förklaras inte tydligt hur konsumtionen förändrats i tidsintervallet. Elevlösningen ges därmed nätt och jämnt en resonemangspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 4 (1 AR)

Kommentar: Här beskrivs att den genomsnittliga förändringshastigheten är noll men att egentligen har konsumtionen förändrats på tre olika sätt. Det framgår alltså inte med tydlighet att
en genomsnittlig förändringshastighet med värdet noll kan tolkas som att ingen förändring
skett. Däremot beskrivs hur man på ett bättre sätt kunnat beskriva förändringen i konsumtion,
vilket får anses kompensera för otydligheten när det gäller tolkningen av en genomsnittlig
förändringshastighet med värdet noll. Elevlösningen ges nätt och jämnt en resonemangspoäng
på A-nivå.
Elevlösning 5 (1 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar på ett tydligt och klart resonemang. Här framgår att en förändringshastighet med värdet noll kan leda till missuppfattningen att konsumtionen är oförändrad fast den egentligen först ökat och sedan minskat. Elevlösningen ges en resonemangspoäng på A-nivå.
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Uppgift 22
Elevlösning 1 (1 ER)

Kommentar: I elevlösningen förklaras inte varför f (3) ! 0 , däremot är förklaringarna kring
f c(3) och f cc(3) korrekta. Därmed ges elevlösningen en resonemangspoäng på E-nivå.
Elevlösning 2 (1 ER och 1 CR)

Kommentar: I elevlösningen ges ett välgrundat resonemang om varför summan är större än
noll eftersom alla tre termernas bidrag till summan motiveras på ett korrekt sätt, även om
f (3) felaktigt kallas för extrempunkt/minimipunkt.
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Uppgift 23
Elevlösning 1 (3 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt bestämning av hur många Hurtig och Nyttig som
ska säljas för att maximal vinst ska erhållas, vilket motsvarar tre modelleringspoäng på
C-nivå. När det gäller kommunikationen framgår inte tydligt att x och y är antalet limpor av
vardera slaget, ett olikhetstecken är felvänt, bestämning av skärningspunkterna med axlarna
redovisas inte, vinstfunktionen redovisas inte explicit och svaret är inte helt i linje med frågeställningen. Figuren är tydlig och visar vilket område som är aktuellt, redovisningen bedöms
vara strukturerad och möjlig att följa och förstå. Sammantaget bedöms lösningen nätt och
jämnt uppfylla kraven för en kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 25
Elevlösning 1 (2 AM)

Kommentar: I elevlösningen härleds ett korrekt uttryck för spegelns area även om det är
oklart vad variablerna x och y står för. Att derivatans nollställe motsvarar ett maximum
verifieras inte. Sammantaget motsvarar denna lösning två modelleringspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 2 (3 AM och 1 AK)

Kommentar: I elevlösningen härleds ett korrekt uttryck för arean och största värdet bestäms
och verifieras. Gällande kommunikation är lösningen välstrukturerad, symboler används med
god anpassning till syfte och situation och variabler är tydligt definierade. Lösningen skulle
ha varit tydligare om hänvisning till räta linjens ekvation funnits, om det i härledningen infogats att A x  y samt om den använda punkten (4,12) markerats i figuren. Sammantaget ges
elevlösningen tre modelleringspoäng på A-nivå och nätt och jämnt en kommunikationspoäng
på A-nivå.
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Elevlösning 3 (3 AM och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen är korrekt och innehåller alla väsentliga delar. Maximum bestäms
och verifieras med hjälp av en lämplig grafräknarfunktion och den kurvskiss som visar på
maximipunkten. Gällande kommunikation är lösningen lätt att följa och förstå eftersom
variablerna är tydligt definierade, lösningen är välstrukturerad och symboler används med god
anpassning till syfte och situation. Sammantaget ges lösningen alla poäng som är möjliga
att få.
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