NpMa3b ht 2014

Kravgränser
Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov
(Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 65 poäng varav
24 E-, 23 C- och 18 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: 36 poäng varav 15 poäng på minst C-nivå
B: 46 poäng varav 7 poäng på A-nivå
A: 55 poäng varav 12 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 2/0/0

a)

Korrekt svar ( f ′( x) = 12 x 2 + 7 )

+1 EP

b)

Korrekt svar ( f ′( x) = 2e 2 x )

+1 EP

2.

Max 1/0/0
Korrekt svar (Alternativ B: 5000 ⋅

1,0212 − 1
kr)
1,02 − 1

3.

+1 EB

Max 2/0/0

a)

Korrekt svar (Alternativ B och E)

+1 EB

b)

Korrekt svar (Alternativ D och F)

+1 EB

4.
a)

Max 2/0/0
Korrekt svar ( 6 )

+1 EB

Kommentar: Svaret 6 a.e. ges en begreppspoäng på E-nivå.
b)

Korrekt svar ( − 0,25 )

+1 EB

5.

Max 1/2/0

a)

Korrekt svar ( 49 x )

+1 EP

b)

 x
Korrekt svar  
2

+1 CP

c)

Korrekt svar ( − 1 )

+1 CP
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6.

Max 1/1/0
Korrekt svar (t.ex. A = −5 )

+1 EB

6

Korrekt svar  t.ex. B = 
35 


+1 CPL

Kommentar: Även kombinationen A =

7
2
och B = −
är korrekt.
3
25

Kommentar: Bedömningen till denna uppgift avviker från de beskrivna
bedömningsmodellerna på sidan 3. Här kan problemlösningspoängen delas
ut oavsett om begreppspoängen har delats ut eller inte.
7.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, skiss som visar insikt om att grafen har en minimipunkt då
x = 0 och/eller en terrasspunkt då x = 5

+1 CB

med i övrigt godtagbart skissad graf

+1 CB

Kommentar: Skiss som innehåller ytterligare extrempunkter ges noll poäng.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

8.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, anger ett rationellt uttryck som uppfyller det första eller
−5
det andra villkoret, t.ex.
x − 10
x+5 

med båda villkoren uppfyllda  t. ex.

x − 10 


9.

+1 CB
+1 CB

Max 0/1/0
Korrekt svar (Alternativ A)

+1 CB

10.

Max 0/0/1

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


1

x

+1 AB

11.

Max 0/0/1
Korrekt svar ( x = 1,5 )

+1 APL
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Delprov C
12.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, bestämmer derivatans nollställe korrekt, x = 25

+1 EP

med godtagbar verifiering av maximum med korrekt svar (25 kr/kg)

+1 EP

Kommentar: Ett svar med felaktig eller utebliven enhet godtas.
13.
a)

b)

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

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 15 )

+1 EP

Godtagbar ansats, bestämmer korrekt primitiv funktion

+1 CP

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

+1 CP

14.

Max 0/2/0
− 0,5 ⋅ 0,5 x −1,5
Godtagbar ansats, bestämmer f ′′(x) korrekt, t.ex. f ′′( x) =
2
 1 
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar  − 
 64 

15.

+1 CP
+1 CP

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, anger att funktionerna ska ha samma lutning och samma
funktionsvärde samt anger tydligt för minst en av dessa att det måste gälla i
den punkt där x = a

+1 AB

med korrekt svar uttryckt exakt i ord (t.ex. ”De måste ha samma funktionsvärde för x = a och samma lutning för x = a .”)
eller med symboler ( g ′(a) = f ′(a ) och g (a ) = f (a ) )

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

16.

Max 0/0/3
Godtagbar ansats, tecknar ekvationen korrekt, t.ex.
med korrekt lösning av ekvationen, x1 =

1 1
1
2
+
+
=
x 3x x − 1 3

1
och x 2 = 4
2

med godtagbart slutfört bevis som visar att det endast finns ett sätt att skriva
stambråket eftersom den ena lösningen till ekvationen inte ger ett stambråk
11
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Delprov D
17.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen x 2 ( x − 4) = ( x + 5)( x − 5) x

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (6,25)

+1 EPL

Kommentar: Elevlösningen kan ges två problemlösningspoäng på E-nivå även
om lösningen x = 0 saknas eller utesluts utan kommentar.
18.
a)

b)

Max 4/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen 0,791 ⋅ e 0,0526⋅t = 15

+1 EM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (år 2016)

+1 EM

Godtagbar ansats till utvärdering av modellen, t.ex. beräknar P(140)

+1 EM

med godtagbar kommentar som visar insikt om att modellen inte stämmer
eftersom pastamängden blir orimligt hög

+1 EM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.
a)

Max 1/1/1
Godtagbart enkelt resonemang där det framgår att Sofia har fel, baserat på att
största värde saknas eller baserat på att funktionen inte är definierad då x = 6

+1 ER

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Godtagbar ansats, påbörjar ett välgrundat resonemang, t.ex. tecknar ekvationen
x −1
1=
x−6
med godtagbart slutfört välgrundat och nyanserat resonemang som visar att
funktionsvärdet aldrig kan bli 1 och att Sofia därför har fel
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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20.

Max 1/1/0
E
Godtagbart enkelt resonemang där
det påstås att konstanten C försvinner vid integralberäkningen och därför inte behöver tas med.

C
Godtagbart välgrundat resonemang,
där det visas att eller förklaras varför
konstanten C försvinner vid integralberäkningen och därför inte behöver
tas med.

1 ER

1 ER och 1 CR

A

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

21.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, tecknar volymfunktionen V ( x) = x(2,4 − 2 x)(1,2 − x)

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning, inklusive godtagbar verifiering av maximum,
med godtagbart svar ( x = 0,4 )

+1 CM

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

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

22.

Max 0/2/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen 4 x 3 − 4 = −17,5

+1 CPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (−1, 5)

+1 CPL
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23.

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer ett system av olikheter som motsvarar
 x + 2 y ≤ 140
1,5 x + 2 y ≤ 180

kraven: 
x ≥ 0
 y ≥ 0

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning, där punkterna (0, 70); (80, 30) och (120, 0)
prövas, med korrekt svar (80 enkla bumeranger och 30 exklusiva bumeranger)

+1 CM

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

+1 CK

Kommentar:
Gällande första modelleringspoängen:
Om villkoren x ≥ 0 och y ≥ 0 saknas och/eller om x > 0 och y > 0 används
och/eller om likhetstecken används istället för olikhetstecken kan detta kompenseras av en korrekt figur som visar det aktuella området och de punkter som
är relevanta.
Gällande kommunikationspoängen:
Om villkoren x ≥ 0 och y ≥ 0 saknas och/eller om x > 0 och y > 0 används
och/eller om likhetstecken används istället för olikhetstecken blir lösningen
otydlig eftersom den innehåller en motsägelse. Sådana elevlösningar bedöms
inte uppfylla kraven för att en kommunikationspoäng ska delas ut och kan
därmed maximalt ges två modelleringspoäng på C-nivå.
Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

24.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, visar insikt om hur h′(2) kan bestämmas,
t.ex. anger att h′(2) = f ′(2) − g ′(2)

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning, som inkluderar korrekt bestämning av linjens
 3
lutning  −  och godtagbar bestämning av tangentens lutning (t.ex. 0,67),
 2
med godtagbart svar ( t.ex. − 2,17 )

+1 APL

25.

Max 0/0/2
Godtagbar ansats, bestämmer f (x) på allmän form, t.ex. f ( x) = − x 2 + Cx + D

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( f ( x) = − x 2 + x + 5 )

+1 APL
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26.

Max 0/0/3

20000 = N 0e 4⋅k
Godtagbar ansats, tecknar relevanta samband, t.ex. 
5000 = N 0 ke 4⋅k

+1 AM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (7400 bakterier)

+1 AM

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 7
Elevlösning 1 (1 CB)

Kommentar: Elevlösningen visar en skissad graf med en minimipunkt där x = 0.
Vid x = 5 är terrasspunkten allt för otydligt skissad för att godtas. Sammantaget
ges lösningen en begreppspoäng på C-nivå.
Elevlösning 2 (1 CB)

Kommentar: Elevlösningen visar en skissad graf med en minimipunkt där x = 0 och
en terrasspunkt där x = 5. I partiet kring minimipunkten bedöms grafen alltför spetsig för att känneteckna en polynomfunktion och lösningen anses därmed inte uppfylla kraven för den andra begreppspoängen på C-nivå. Sammantaget ges elevlösningen en begreppspoäng på C-nivå.
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Elevlösning 3 (1 CB)

Kommentar: Elevlösningen visar en skissad graf med en minimipunkt där x = 0 och
en terrasspunkt där x = 5. Grafen bedöms inte godtagbart ritad eftersom den inte
visar en funktion. Sammantaget ges lösningen en begreppspoäng på C-nivå.
Elevlösning 4 (2 CB)

Kommentar: Elevlösningen visar en skissad graf med en minimipunkt där x = 0 och
en nätt och jämt godtagbar terrasspunkt. Grafen bedöms i övrigt som godtagbar och
sammantaget ges lösningen två begreppspoäng på C-nivå.
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Uppgift 15
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Villkoret för lika funktionsvärden är godtagbart angivet, däremot är det
otydligt om linjen ska ha samma lutning som funktionens derivata eller om linjen ska
ha samma lutning som funktionen. På grund av denna otydlighet uppfylls inte kraven
för en godtagbar ansats.
Elevlösning 2 (1 AB och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen ger i ord och symboler en godtagbar förklaring till att
både funktionsvärden och lutningen för de båda funktionerna ska vara lika då x = a.
Sammantaget ges lösningen en begreppspoäng och en kommunikationspoäng på
A-nivå.
Elevlösning 3 (1 AB och 1 AK)

Kommentar: I elevlösningen anges det inte uttryckligen att g ′(a) = f ′(a ) men eftersom k definierats som linjens lutning får villkoret g ′(a ) = k anses betyda detsamma som g ′(a ) = f ′(a ). Sammantaget ges elevlösningen en begreppspoäng och
en kommunikationspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 4 (1 AB och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen visar exakt med matematiska symboler vilka två villkor
som gäller. Sammantaget ges elevlösningen en begreppspoäng och en kommunikationspoäng på A-nivå.
Uppgift 18b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar inte en godtagbar ansats eftersom modellen
utvärderas i mitten av detta århundrade och inte i slutet. Lösningen ges noll poäng.
Elevlösning 2 (1 EM)

Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar ansats genom att P(139) beräknas vid
utvärdering av modellen. Däremot framgår det inte varför pastamängden är orimlig,
dvs. att den är för hög. Lösningen ges den första modelleringspoängen på E-nivå.
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Elevlösning 3 (2 EM)

Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar utvärdering av modellen. Lösningen
ges två modelleringspoäng på E-nivå.
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Uppgift 19a
Elevlösning 1 (1 ER)

Kommentar: Elevlösningen visar ett resonemang som beskriver att funktionen inte är
definierad för x = 6 även om det inte anges explicit. Lösningen bedöms nätt och
jämt uppfylla kraven för resonemang på E-nivå.
Elevlösning 2 (1 ER)

Elevlösning 3 (1 ER)

Elevlösning 4 (1 ER)

Kommentar: Elevlösning 2-4 visar exempel på godtagbara enkla resonemang som
uppfyller kraven för en resonemangspoäng på E-nivå.
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Uppgift 19b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar ett resonemang som inte kan anses vara välgrundat
eftersom det inte styrks av exempelvis beräkningar. Dessutom antyds att minsta
värde existerar. Lösningen ges noll poäng.
Elevlösning 2 (1 CR)

Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar ansats och uppfyller därmed kraven
för en resonemangspoäng på C-nivå.
Elevlösning 3 (1 CR och 1 AR)

Kommentar: Det inledande resonemanget visar varför Sofias påstående är felaktigt
och bedöms därför uppfylla kraven för resonemangspoängen på C- och A-nivå.
Kommentaren i slutet av lösningen ”Däremot så närmar sig funktionsvärdet…” visar
på förståelse men behövs inte för att vederlägga Sofias påstående.
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Elevlösning 4 (1 CR och 1 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar ett resonemang som bygger på att täljare och nämnare aldrig kan vara lika stora och att Sofias påstående därför är felaktigt. Lösningen
uppfyller därmed kraven för resonemangspoäng på C- och A-nivå.
Uppgift 20
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: I slutet av elevlösningen är förklaringen till varför konstanten C inte
behövs att: ”C-konstanten är en konstant och har därför inte heller någon påverkan på
integralens värde. Eftersom integreringen går med avseende på x är C ointressant.”.
Denna förklaring anses alltför otydlig för att uppfylla kraven för en resonemangspoäng på E-nivå.
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Elevlösning 2 (1 ER och 1 CR)

Kommentar: I elevlösningen bedöms förklaringen ”Vid integralberäkning behöver
man inte lägga till C eftersom de ändå tar ut varandra i detta fall” motsvara en resonemangspoäng på E-nivå. Eftersom det i lösningen även visas på ett godtagbart sätt
hur konstanterna C tar ut varandra bedöms lösningen även uppfylla kraven för en
resonemangspoäng på C-nivå.
Uppgift 21
Elevlösning 1 (2 CM)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt härledning av funktionsuttrycket. Vid
förenklingen på rad sex görs ett fel av lapsuskaraktär, vilket inte påverkar bedömningen. Gällande kommunikation är lösningen något svår att följa då skiss av graf
och beteckningar på rad fyra och rad fem saknas. Dessutom betecknas volymfunktionen på rad sex med Vmax vilket inte är lämpligt. Dessa brister gör att kraven för
kommunikationspoäng på C-nivå inte anses uppfyllda. Sammantaget ges elevlösningen två modelleringspoäng på C-nivå.
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Elevlösning 2 (2 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen bedöms vara i huvudsak korrekt. När det gäller kommunikation så finns en bristfälligt ritad figur med otydliga beteckningar. Dessutom är
det oklart varför V ′′(0,4) = −4,8 ger ett maximum. Trots dessa brister anses lösningen vara möjlig att följa och förstå. Sammantaget ges elevlösningen två modelleringspoäng på C-nivå samt nätt och jämnt kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 23
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar ett ofullständigt system av olikheter där villkoren
x ≥ 0 och y ≥ 0 saknas. Om en korrekt figur visat det aktuella området skulle det ha
kompenserat för de saknade villkoren och kraven för den första modelleringspoängen
hade nätt och jämnt uppfyllts. Denna elevlösning ges 0 poäng.
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Elevlösning 2 (1 CM)

Kommentar: Elevlösningen saknar villkoren x ≥ 0 och y ≥ 0 och baseras på ett ekvationssystem istället för ett system av olikheter. Beräkningarna som följer är korrekt
utförda. Även om lösningen ger ett korrekt svar så bygger den på ett ofullständigt
antagande eftersom villkor saknas. Elevlösningen bedöms i sin helhet motsvara en
godtagbar ansats och ges därmed första modelleringspoängen på C-nivå. Om det i
denna lösning ingått en korrekt figur som visat vilket område som är aktuellt hade
elevlösningen nätt och jämnt uppfyllt kraven för två modelleringspoäng på C-nivå.
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Elevlösning 3 (1 CM)

Fortsättning på nästa sida.
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Kommentar: Elevlösningen utgår från ett system av olikheter där de felaktiga villkoren x > 0 och y > 0 anges. Beräkningarna som följer är korrekt utförda. Även om
lösningen ger ett korrekt svar så bygger den på ett felaktigt antagande som ger en
motsägelse i lösningen. En figur med markerade axelpunkter hade kompenserat de
felaktiga villkoren. Lösningen bedöms i sin helhet motsvara en godtagbar ansats och
ges därmed första modelleringspoängen på C-nivå.
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Elevlösning 4 (1 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen utgår från ett korrekt system av olikheter men resulterar i
ett felaktigt svar eftersom koordinaterna för skärningspunkterna med axlarna är felaktigt angivna i figuren. Trots detta är lösningen möjlig att följa och förstå eftersom
de flesta beräkningar redovisas, strukturen är godtagbar och figuren är någorlunda
tydlig, även om skärningspunkten mellan linjerna ligger fel. Sammantaget bedöms
elevlösningen uppfylla kraven för den första modelleringspoängen samt nätt och
jämnt kommunikationspoängen på C-nivå.
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Elevlösning 5 (2 CM)

Kommentar: Elevlösningen saknar det system av olikheter som motsvarar aktuellt
område men detta kompenseras av en godtagbar figur. De beräkningar som följer är
korrekta. Detta bedöms nätt och jämnt motsvara kraven för två modelleringspoäng.
Trots den godtagbara figuren och att lösningen är möjlig att följa och förstå, uppstår
en motsägelse då tillverkningsvillkoren finns tecknade algebraiskt som likheter samtidigt som området i figuren motsvarar ett system av olikheter. Denna motsägelse gör
att kraven för kommunikationspoäng inte anses uppfyllda.
31

NpMa3b ht 2014

Uppgift 26
Elevlösning 1 (2 AM)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften i sin helhet. När det gäller kommunikation är variabeldefinitionen otydlig eftersom den oberoende variabeln växlar från
t till x, tiden saknar enhet och skrivsättet f (t ) = a ⋅ e k ⋅4 inte är korrekt. Vidare benämns f (t ) som ”bakterietillväxt” vilket är otydligt när det rör sig om antalet bakterier som funktion av tiden. Dessutom saknas ett uttryck för f ′(t ). Elevlösningen anses därmed inte uppfylla kraven för kommunikation på A-nivå. Sammantaget ges
elevlösningen två modelleringspoäng på A-nivå.
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Elevlösning 2 (2 AM och 1 AK)

Kommentar: Elevlösningen behandlar uppgiften godtagbart i sin helhet och ges därför två modelleringspoäng på A-nivå. När det gäller kommunikation är lösningen
välstrukturerad och innehåller väsentliga och relevanta delar inklusive en tydlig variabeldefinition. Lösningen är dessutom presenterad med ett korrekt matematiskt
språk. Elevlösningen uppfyller därmed kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.
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