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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 2/0/0

a)

Korrekt svar ( f ′( x) = 4 cos 4 x − sin x )

+1 EP

b)

Korrekt svar ( f ′(=
x) 2e x + 2 xe x )

+1 EP

2.

Max 1/0/0
Korrekt svar (7)

+1 EB

3.

Max 2/1/0

a)

Godtagbart svar ( z1 = −3 − 4i )

+1 EB

b)

Godtagbart markerad punkt (t ex z 2 = 1 + 2i )

+1 EB

c)

Godtagbart markerad punkt (t ex z3 = −3 − i )

+1 CB

4.

Max 1/0/0
Korrekt svar ( A = 8 )

+1 EPL

5.

Max 0/1/0
Korrekt svar ( 2 p 2 − 1 )

+1 CPL

6.

Max 0/0/1
Korrekt svar (5)

+1 AB

7.

Max 0/0/1
Korrekt svar (t ex z 3 = −8i )

+1 APL

Kommentar: En korrekt ekvation i faktorform godtas.
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8.

Max 0/0/1
Korrekt svar (Alternativ A: x = 0 och G: y = x − 3 )

9.

+1 AP
Max 0/0/1

Godtagbart skissad graf

+1 AB

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

Delprov C
10.
Godtagbar ansats, tecknar

Max 2/0/0

π
2

∫ 3cos x dx

+1 EPL

0

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 3 )
11.

+1 EPL
Max 2/0/0

Godtagbar ansats, t ex skriver om nämnaren i VL med trigonometriska ettan

+1 ER

med ett i övrigt enkelt resonemang som visar att likheten gäller

+1 ER

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

12.

Max 2/1/0
Godtagbar ansats, t ex bestämmer derivatans nollställe korrekt

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x = 1 , maximipunkt)

+1 ER

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

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

13.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t ex sätter in värden korrekt i de Moivres formel

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (−9)

+1 EP
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14.

Max 1/2/0
Godtagbar ansats, t ex inser att x − 3 är en faktor i polynomet

+1 EB

med godtagbar fortsättning, t ex genomför polynomdivisionen och
tecknar ekvationen x 2 + 3 x + 4 = 0

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x =
−1,5 ± i 1, 75 )

+1 CP

Kommentar: Svaret x =−1,5 ± −1, 75 anses inte godtagbart.
15.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t ex korrekt insättning av roten med korrekt förenkling
eller kommer fram till uttrycket ( x − (1 + i 3 )) ⋅ ( x − (1 − i 3 ))

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( a = −2 och b = 4 )

+1 CPL

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

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

16.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t ex bestämmer f ′( x) korrekt

+1 CP

med godtagbar fortsättning, t ex bestämmer a så att f ′(1) = 0

+1 CR

med ett i övrigt välgrundat resonemang där minimum verifieras för x = 1
när a = 4

+1 CR

17.
a)

Max 0/1/1
Välgrundat resonemang om att arean under grafen ger ett negativt bidrag till
integralen med slutsatsen att integralen antar sitt minsta värde för t = 6π

+1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Välgrundat och nyanserat resonemang om att g:s värde går från positivt till
negativt men inte når upp till positivt värde igen med slutsatsen att g har ett
och endast ett nollställe
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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18.

Max 0/1/2

a)

Godtagbar lösning som leder till att f ′( x) = − x sin x

+1 CP

b)

Godtagbar ansats, t ex bestämmer korrekt primitiv funktion

+1 AB

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (1)

+1 AP

19.

Max 0/0/3
Godtagbar ansats, visar att p (x) har minst ett reellt nollställe eller att p (x)
har högst ett reellt nollställe

+1 AR

med ett i övrigt godtagbart resonemang som visar att p (x) har exakt ett
reellt nollställe

+1 AR

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

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

Delprov D
20.

Max 2/1/0
Godtagbar ansats, bestämmer minst en av konstanterna A, B eller k

+1 EB

med godtagbar fortsättning, bestämmer minst två av konstanterna
A, B eller k

+1 EB

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar
(t ex A = 23 , B = 106 och k = 5, 2 )

+1 CB

21.

Max 2/0/0

a)

Godtagbart svar ( x = 6, 72 )

+1 EP

b)

Korrekt svar (9)

+1 EP

22.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t ex anger att antalet besökare bestäms av integralen
120

πx

∫ (280 + (210 + 0,583x) cos 40 ) dx

+1 EM

0

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (33 400)
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23.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, bestämmer minimipunktens x-koordinat, x = 2,153

+1 CP

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (3,11 a.e.)

+1 CP

24.

Max 0/1/0
Korrekt svar (t ex y =

1
+ 2,5 )
x −1

+1 CB

25.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, använder inbyggd funktion på räknaren eller ställer upp ett
godtagbart uttryck för den sökta sannolikheten, t ex

1
5 2π

500 − 1  x − 404 
e 2 5 

∫

2

dx

+1 CM

395

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (96 %)

+1 CM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

26.
a)

b)

Max 0/2/2
Godtagbar ansats, t ex anger att y ′(60) ska bestämmas

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar ( − 0,063 millimolar/min)

+1 CM

Godtagbar ansats, t ex anger att maximum av y′(x) ska bestämmas

+1 AM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (8,4 minuter)

+1 AM

27.
a)

Max 0/2/2
Godtagbar ansats, t ex tecknar kedjeregeln och bestämmer
tecknar kedjeregeln och inser att

dV
= 3, 0
dt

dV
eller
dh

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning som ger svaret 0,051 dm/min
b)

+1 CPL

Godtagbar ansats, t ex ställer upp ett korrekt integraluttryck för vattenvolymen, t ex

5

∫

π(52 − x 2 ) dx

+1 APL

5− h

med i övrigt godtagbar lösning som leder till=
V ( h)
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28.

Max 0/0/3
Godtagbar ansats, bestämmer minst ett av de möjliga uttrycken för den sökta
arean

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar
( A(k − 1) för k > 1 och A(1 − k ) för k < 1 )

+1 APL

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 9
Elevlösning 1 (1 AB)

Kommentar: Skissen är något kantig men visar i grova drag hur den korrekta grafen ser ut.
Därmed uppfylls nätt och jämnt kraven för begreppspoäng på A-nivå.

Uppgift 11
Elevlösning 1 (1 ER)

Kommentar: Elevlösningen bygger från och med tredje raden på likheten som ska visas.
Lösningen bedöms därmed inte uppfylla kravet för den andra resonemangspoängen på E-nivå.
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Uppgift 12
Elevlösning 1 (1 EP och 1 ER)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. Gällande kommunikation saknas
motivering till att x = 1 är derivatans nollställe och till varför punkten är en maximipunkt.
Dessutom är svaret ofullständigt. Dessa brister gör att kraven för kommunikationspoäng på
C-nivå inte uppfylls.
Elevlösning 2 (1 EP, 1 ER och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet och svaret är korrekt. Gällande
kommunikation är lösningen möjlig att följa och förstå trots att teckentabellen är ofullständig.
Sammantaget ges lösningen en procedur- och en resonemangspoäng på E-nivå samt nätt och
jämnt en kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 15
Elevlösning 1 (2 CPL)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften på ett knapphändigt men godtagbart sätt. När
det gäller kommunikation är lösningen inte helt lätt att följa och förstå. Det saknas t ex förklaring till slutsatserna om a och b på raderna 3-5. Därmed bedöms lösningen inte uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå.
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Elevlösning 2 (2 CPL och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet och leder fram till ett korrekt
svar. Gällande kommunikation hade lösningen kunnat vara mer strukturerad men anses ändå
möjlig att följa och förstå. Därmed anses lösningen nätt och jämnt uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå. Sammantaget ges lösningen samtliga möjliga poäng.
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Uppgift 17a
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller ett resonemang som leder till det korrekta svaret. Dock
framgår det inte vad som menas med ”sedan minskar den till t = 6π ”. Resonemang om att
arean under grafen bidrar negativt till integralen saknas. Därmed uppnås inte resonemangspoängen på C-nivå.
Elevlösning 2 (1 CR)

Kommentar: Elevlösningen innehåller ett resonemang som leder till det korrekta svaret. Trots
flera brister i det matematiska språket visar elevens resonemang på förståelse för hur integralens värde hänger ihop med areor i detta sammanhang. Därmed uppnås nätt och jämnt resonemangspoängen på C-nivå.
Uppgift 17b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller ett korrekt resonemang som leder fram till en uppskattning av första nollstället. Fortsättningen ”Man kan se…” anses inte tillräcklig för att visa att
inga fler nollställen finns. Därmed uppfylls inte kravet på resonemang på A-nivå.
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Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller inledningsvis ett godtagbart resonemang som leder
fram till ett korrekt hittat nollställe. Det fortsatta resonemanget mynnar ut i att totala integralen för resten av intervallet inte kan vara noll ”eftersom arean över x-axeln är mycket mindre”.
Det saknas dock argument för att andra nollställen kan uteslutas. Därmed uppfylls inte resonemangspoängen på A-nivå.
Elevlösning 3 (1 AR)

Kommentar: Elevlösningen inleds med att ett korrekt nollställe till g tas fram. Argumentet ”Vi
ser ur grafen…” är i sig otillräckligt men får i detta sammanhang tillsammans med den inledande meningen om areor och det korrekt funna nollstället till g anses tillräckligt. Det fortsatta resonemanget visar tydligt att det inte kan finnas fler nollställen än det funna. Sammanfattningsvis visar elevlösningen att det finns ett nollställe och att det inte kan finnas flera.
Därmed uppfylls kraven för resonemangspoängen på A-nivå.
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Elevlösning 1 (2 AR)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften på ett knapphändigt men godtagbart sätt. När
det gäller kommunikation är lösningen inte helt lätt att följa och förstå. Det saknas genomgående förklaringar till beräkningar och resonemanget som leder till slutsatsen är inte helt tydligt. Lösningen anses därmed inte uppfylla kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.
Sammantaget ges lösningen två resonemangspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 2 (2 AR och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. När det gäller kommunikation är
lösningen lätt att följa och förstå. Den förklarande texten i slutet anses på ett korrekt sätt
motivera att polynomet har exakt ett nollställe. Sammantaget ges lösningen samtliga möjliga
poäng.
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Uppgift 25
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar ett försök att skatta hur stor del som täcks av vikter större än
395 gram. Noggrannheten i skattningen av hur stor del som finns till vänster om µ − σ anses
inte motsvara en godtagbar ansats.
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Elevlösning 2 (1 CM)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. I lösningen visas att
395g= µ − 1,8σ . Vidare anges en rimlig uppskattning av hur stor del som utgörs av intervallen från µ − 2σ till µ −1,8σ . Denna skattning visar förståelse för problemet i sin helhet och
anses motsvara en godtagbar ansats men lösningsmetoden anses inte ge tillräcklig noggrannhet för den andra modelleringspoängen. Sammantaget ges lösningen en modelleringspoäng på
C-nivå.
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Uppgift 28
Elevlösning 1 (2 APL)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften som helhet och leder fram till ett godtagbart
svar. Därmed anses båda problemlösningspoängen vara uppfyllda. Gällande kommunikation
är lösningen kortfattad och inte helt lätt att följa och förstå då det bland annat saknas beskrivning av vilken integral som avses. Sammantaget ges lösningen två problemlösningspoäng på
A-nivå.
Elevlösning 2 (1 APL och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar hur det ena fallet bestäms korrekt. Detta ger den första problemlösningspoängen på A-nivå. Gällande kommunikation så saknas fallet k < 1 men denna
del av lösningen bedöms inte tillföra så mycket nytt kommunikationsmässigt. Vidare hade
lösningen kunnat vara tydligare med en figur eller förklarande text. Trots detta anses kraven
för en kommunikationspoäng på A-nivå nätt och jämnt vara uppfyllda. Sammantaget ges lösningen en problemlösningspoäng samt en kommunikationspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 3 (1 APL och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar hur det ena fallet bestäms. Detta ger den första problemlösningspoängen på A-nivå. När det gäller kommunikation bedöms lösningen vara lätt att följa
och förstå. Den ritade skissen tillsammans med beräkningarna gör lösningen tydlig med symboler och representationer använda på ett korrekt sätt. Visserligen saknas fallet k < 1 men
denna del av lösningen bedöms inte tillföra så mycket nytt kommunikationsmässigt. Därmed
uppfylls kraven på kommunikationspoäng på A-nivå.
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