NpMaD vt 2013
Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 § sekretesslagen. Avsikten är att
detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2019-06-30. Vid sekretessbedömning ska detta beaktas.

Bedömningsanvisningar (MaD vt 2013)
Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Bedömningen ”godtagbar” ska tolkas utifrån den undervisning som föregått provet. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen.

Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

Del I
1.

Max 1/0
Korrekt svar (t ex F ( x) = x 4 + 8 x )

2.

+1 g
Max 1/1

a)

Korrekt svar ( f ′( x) = 2 cos 2 x − sin x )

b)

2 

Korrekt svar  g ′( x) =

2x + 1 


+1 g
+1 vg

3.

Max 2/0
Korrekt svar (A = 200 och B = 2400)

4.

+1-2 g
Max 2/0

Korrekt primitiv funktion

+1 g

med korrekt svar ( 2 ln 3 a.e.)

+1 g

5.

Max 2/0
Inser att integralen betyder antalet bilar som passerar

+1 g

med i övrigt korrekt beskrivning
(t ex ”3240 bilar passerar mellan 13.00 och 14.00”)

+1 g
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

6.

Max 1/1
a)

Korrekt svar ( sin a, sin b, sin c )

b)

Korrekt svar ( cos c, sin a, cos a, sin c )

+1 g

7.

+1 vg
Max 0/2

Korrekt graf (C)

+1 vg

med godtagbar motivering

+1 vg

8.

Max 1/3
a)

b)

Tecknar ett godtagbart uttryck för arean

+1 g

och beräknar värdet på arean ( 4 3 a.e.)

+1 vg

Tecknar ett godtagbart uttryck för arean

+1 vg

och beräknar konstanten c ( c = 32 / 3 )

+1 vg

9.

Max 1/1/¤
Bestämmer f ′(x) korrekt, f ′( x) = 3 − 2 sin 2 x
drar slutsatsen att f ′(x) saknar nollställen med godtagbar
motivering, t ex ”sinus för en vinkel kan inte vara större än ett”

MVG-kvalitet

visar eleven i denna uppgift genom att:

Formulerar och utvecklar problem,
använder generella metoder/modeller
vid problemlösning
Analyserar och tolkar resultat, drar
slutsatser samt bedömer rimlighet

med hjälp av derivatan dra slutsatsen att f är
växande för alla x

Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang
Värderar och jämför metoder/modeller
Redovisar välstrukturerat med korrekt
matematiskt språk
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+1 g
+1 vg
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

10.
Godtagbar ansats, t ex inser att även x =

5π
+ n ⋅ 2π är en lösning
6

Max 1/1/¤

bestämmer den fullständiga lösningen
π
5π
( x = + n ⋅ 2π , x =
+ n ⋅ 2π , x = n ⋅ π )
6
6
MVG-kvalitet

+1 g
+1 vg

visar eleven i denna uppgift genom att:

Formulerar och utvecklar problem,
använder generella metoder/modeller
vid problemlösning
Analyserar och tolkar resultat, drar
slutsatser samt bedömer rimlighet
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang

analysera den presenterade lösningen och förklara
varför det inte är tillåtet att dividera ekvationen
med sin x

Värderar och jämför metoder/modeller
Redovisar välstrukturerat med korrekt
matematiskt språk
Exempel på en elevlösning och hur den poängsatts ges nedan. Andra lösningsförslag ska
bedömas på likvärdigt sätt.
Elevlösning 1 (1 g och 1 vg)

Kommentar: Eleven löser den givna uppgiften men kommenterar inte felaktigheterna i den
givna lösningen.
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

Del II
11.

Max 2/0
Godtagbar ansats, t ex använder sinussatsen

+1 g

med i övrigt godtagbar lösning (187 cm)

+1 g

12.

Max 2/0
Godtagbar ansats, t ex väljer en lämplig numerisk metod

+1 g

med godtagbar beräkning av sträckan (630 m – 700 m)

+1 g

13.

Max 3/0
Godtagbar ansats, t ex delar in området i två trianglar och
beräknar arean av en av dem

+1 g

med godtagbar beräkning av hela områdets area
(ej nödvändigt att skalan är utnyttjad)

+1 g

med korrekt svar (150 000 kr)

+1 g

14.

Max 1/1
Godtagbar ansats, t ex bestämmer perioden
med i övrigt korrekt lösning och svar (195 vingslag per sekund)

10

+1 g
+1 vg
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

15.

Max 0/2/¤
Godtagbar ansats, t ex bestämmer sambandet mellan
radie och höjd
π 
med i övrigt godtagbar lösning  
2

MVG-kvalitet

visar eleven i denna uppgift genom att:

Formulerar och utvecklar problem,
använder generella metoder/modeller
vid problemlösning

använda en generell metod.

+1 vg
+1 vg

Analyserar och tolkar resultat, drar
slutsatser samt bedömer rimlighet
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang
Värderar och jämför metoder/modeller
Redovisar välstrukturerat med korrekt
matematiskt språk
Exempel på elevlösningar och hur de poängsatts ges nedan. Andra lösningsförslag ska
bedömas på likvärdigt sätt.
Elevlösning 1 (1 vg)

Kommentar: Eleven sätter upp ett samband mellan de två areorna, vilket ger ansatspoängen.
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

Elevlösning 2 (1 vg och en av MVG-kvaliteterna)

Kommentar: Eleven utför en felaktig ansats, men fullföljer lösningen och får det
inverterade värdet. Lösningen tilldelas den andra vg-poängen och MVG-kvaliteten för
generell metod.

16.

Max 0/2
Tecknar ett korrekt integraluttryck för längden av kurvan

+1 vg

med i övrigt godtagbar lösning och svar (16,3 l.e.)

+1 vg
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

17.

Max 1/1/¤
Bestämmer minst ett x-värde där f inte är definierad med
godtagbar motivering
Bestämmer minst två x-värden där f inte är definierad
med godtagbar motivering, t ex bestämmer de två x-värden då
tan x = 1 med motiveringen ”division med noll går ej”

+1 g

+1 vg

MVG-kvalitet
Formulerar och utvecklar problem,
använder generella metoder/modeller
vid problemlösning

visar eleven i denna uppgift genom att:

Analyserar och tolkar resultat, drar
slutsatser samt bedömer rimlighet

analysera funktionsuttrycket, dra korrekta slutsatser
och formulera ett fullständigt och exakt svar
3π 
 π π 5π
och
 , ,

2 
4 2 4

Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang
Värderar och jämför metoder/modeller
Redovisar välstrukturerat med korrekt
matematiskt språk

redovisa välstrukturerat med ett lämpligt och i huvudsak korrekt matematiskt språk.

Exempel på elevlösningar och hur de poängsatts ges nedan. Andra lösningsförslag ska bedömas på likvärdigt sätt.
Elevlösning 1 (1 g och 1 vg)

Kommentar: Eleven bestämmer två x-värden med godtagbar motivering.
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Elevlösning 2 (1 g och 1 vg och två av MVG-kvaliteterna)

Kommentar: Eleven visar MVG-kvalitet genom en fullständig beskrivning av de fall där
funktionen inte är definierad med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk.
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Uppg.

Bedömningsanvisningar

Poäng

18.

Max 2/5/¤

Uppgiften ska bedömas med s.k. aspektbedömning. Bedömningsanvisningarna innehåller
två delar:
• Först beskrivs i en tabell olika kvalitativa nivåer för tre olika aspekter på kunskap som
läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av elevens arbete.
• Därefter ges exempel på bedömda elevlösningar med kommentarer och poängsättning.
Bedömningen avser
Kvalitativa nivåer
TotalLägre
Högre poäng
Bestämmer kor- Bestämmer
rekta värden i ta- samtliga värden i
bellen för minst tabellen korrekt.
två rader eller
bestämmer korrekta värden i
tabellen för en
Hur fullständigt och hur väl kolumn.
eleven använder metoder
och tillvägagångssätt som
är lämpliga för att lösa
problemet.
Metodval och genomförande
I vilken grad eleven kan
tolka en problemsituation
och lösa olika typer av problem.

Matematiska resonemang
Förekomst och kvalitet hos
värdering, analys, reflektion, bevis och andra former
av matematiska resonemang.

Bestämmer
samtliga värden i tabellen
korrekt
och
bestämmer
med hjälp av
derivatan samtliga nollställen
x = k och
x=0

1g

1 g och 1 vg

1 g och 2 vg

Drar en av följande slutsatser
baserat på några
värden på k
1. f har maximum för x = k
2. f har minimum för
x = 0 om k är
jämnt.
3. f har terrass
för x = 0 om k är
udda.

Drar två av följande slutsatser
baserat på några
värden på k
1. f har maximum för x = k
2. f har minimum för
x = 0 om k är
jämnt.
3. f har terrass
för x = 0 om k är
udda.

Drar följande
slutsatser baserat på värden i
en fullständigt
ifylld tabell
1. f har maximum för x = k
2. f har minimum för
x = 0 om k är
jämnt.
3. f har terrass
för x = 0 om k
är udda.

1g

1 g och 1 vg

1 g och 2 vg

1/2

1/2

Redovisningen är lätt att
följa och förstå, det matematiska språket är
acceptabelt.

Matematiskt språk och
redovisningens klarhet
och tydlighet
Hur klar, tydlig och fullständig elevens redovisning
är och hur väl eleven använder matematiska termer,
symboler och konventioner.

1 vg
Summa
MVG-kvaliteterna beskrivs på nästa sida

0/1
2/5
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MVG-kvalitet

visar eleven i denna uppgift genom att:

Formulerar och utvecklar problem,
använder generella metoder/modeller
vid problemlösning

använda generella metoder för att visa minst en av
slutsatserna i matrisen ovan.

Analyserar och tolkar resultat, drar
slutsatser samt bedömer rimlighet

bestämma derivatans samtliga nollställen
( x = k och x = 0 ) och använda dessa för att dra
slutsatserna i matrisen ovan.

Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang

bevisa de tre slutsatserna i matrisen ovan,
t ex genom teckenstudium av f ′

Värderar och jämför metoder/modeller
Redovisar välstrukturerat med korrekt
matematiskt språk

redovisa välstrukturerat med ett lämpligt och i huvudsak korrekt matematiskt språk.
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Exempel på bedömda elevlösningar till uppgift 18
Elevlösning 1 (2 g)

Bedömning
Kvalitativa nivåer
Metodval och
Genomförande
Matematiska resonemang
Redovisning och
matematiskt språk

Poäng

X

1/0

X

1/0
0/0

Summa

2/0

17

Motiveringar
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Elevlösning 2 (2 g och 1 vg)

Bedömning
Kvalitativa nivåer
Metodval och
Genomförande
Matematiska resonemang
Redovisning och
matematiskt språk

Poäng

X

1/0
X

1/1
0/0

Summa

2/1

18

Motiveringar
Ej helt korrekt ifylld tabell.
Nedre gräns för godtagbara
förklaringar.
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Elevlösning 3 (2 g och 4 vg)
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Bedömning
Kvalitativa nivåer
Metodval och
Genomförande
Matematiska resonemang
Redovisning och
matematiskt språk

Poäng

X

1/1
X

X

1/2
0/1

Summa

2/4

20

Motiveringar
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Elevlösning 4 (2 g och 5 vg och två av MVG-kvaliteterna)
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Bedömning
Kvalitativa nivåer
Metodval och
Genomförande
Matematiska resonemang
Redovisning och
matematiskt språk

Poäng
X

1/2

X

1/2

X

0/1

Summa

Motiveringar

2/5

Kommentar: Eleven visar en av MVG-kvaliteterna genom att bestämma derivatans samtliga
nollställen även om eleven inte kommenterat faktorn e − x och drar korrekta slutsatser av
resultatet. Eleven visar en annan MVG-kvalitet genom att redovisa välstrukturerat med ett i
huvudsak korrekt matematiskt språk.
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