
 

1)

 

2)

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

Skissa grafen till funktionen . Märk ut
koordinaterna för eventuella extrempunkter eller terrasspunkter. Motivera
med uträkningar och beräkningar.

f(x) = x −3 12x + 2

4/1/0

a)

b)

c)

d)

e)

Lisa har fått i uppgift att skissa grafen till funktionen och
hon har börjat helt korrekt. Hon behöver dock lite hjälp för att få det sista
riktigt bra.

f(x) = 3x −6x +4 2 1

Varför får Lisa att ? Stämmer det? x  =3 −1

Hjälp Lisa att beräkna det sista y-värdet. Hon vill vara säker på att det
är korrekt och att inga slarvfel görs.

Fyll i teckentabellen så att den blir korrekt. 

Färdigställ Lisas skiss av grafen.

Beskriv kortfattat hur Lisa kan gå snabbare till väga för att bestämma
punkternas karaktär, än att använda teckentabell. 5/2/0



3)

 

4)

 

5)

Del B: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

Albin hade beräknat det största värdet till funktionen  i
intervallet  och hittat en korrekt maximipunkt med
koordinaterna . Undersök varför det blir fel när Albin svarar att
största värdet är 4 och berätta vad han borde svara istället.

g(x) = −x +3 3x2

−2 ≤ x ≤ 3
2, 4( )

1/0/0

I en viss rätvinklig triangel är summan av de två kateterna 10 cm. Bestäm
den minsta möjliga längden på hypotenusan.

1/2/0

Fabian vill vika ett kvadratiskt papper till en låda utan lock. Pappret har
sidan 20 cm. För att lyckas med detta klipper han bort små kvadrater från
respektive hörn och viker därefter upp kanterna.

Bestäm vilken bottenarea som lådan får, om volymen ska vara så stor som
möjligt.

1/4/0

 
 



6) I koordinatsystemet finns fyra grafer, märkta med A, B, C och D.
En av dessa grafer hör till funktionen  och en annan är grafen till dess
derivata, . På motsvarande sätt hör också en graf till funktionen 
och en graf till .

Para ihop respektive graf med respektive funktion ( , ,  respektive )
om du vet att  för alla .
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f ’(x) g(x)

g’(x)
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f ’(x) > g’(x) x 0/1/2

 



Bedömningsanvisningar

1)

 

2)

 Deriverar funktionen och bestämmer derivatans nollställen till x=2 och
x=-2. + E

 Beräknar korrekt extrempunkternas koordinater (-2, 18) och (2, -14). + E

 Motiverar karaktären för punkterna med andraderivata eller
teckentabell. + E

 Skissar grafen godtagbart. (Skärningspunkter med koordinataxlarna
behöver inte vara korrekta). + E

 Tydligt redovisad uppgift med korrekt beteckningar f(x) och f'(x). + C

P

P

P

P

K

a)

 Korrekt svar (Ja, det stämmer) med godtagbar motivering (x=-1 gör att
parentesen blir 0). + E

b)

 Korrekt svar. + E

c)

Ja det stämmer. x=-1 gör att parentesen får värdet 0 och därmed blir hela
HL = 0. 

P

f(-1) = -2. 

P



 

3)

 Till stora delar korrekt teckentabell. + E

 Korrekt teckentabell. + E

d)

 Korrekt graf, där extrempunkternas koordinater framgår eller går att läsa
av. + C

e)

 Enkel beskrivning som innefattar andraderivata: "Hon kan använda
andraderivata". + E

 Nyanserad beskrivning om andraderivata som innefattar att "Om
andraderivatan är negativ är punkten en maximipunkt och om
andraderivatan är positiv är punkten en minimipunkt". + C

Istället för pilar kan orden "växer" och "avtar" användas. 

P

P

P

Lisa kan använda andraderivata för att bestämma huruvida
extrempunkterna är maximipunkter eller minimipunkter. Om
andraderivatan är negativ är punkten en maximipunkt och om
andraderivatan är positiv är punkten en minimipunkt. (Om
andraderivatan är 0 måste hon undersöka med teckentabell). 

K

K

 Korrekt svar. + E

Albin har inte undersökt intervallets ändpunkter x=-2 och x=3. Största
värdet är f(-2)=20.

P



 

4)

 

5)

 

6)

 Skriver korrekta uttryck för sidlängderna, förslagsvis x och 10-x. + E

 Skriver ett korrekt uttryck för hypotenusans längd:  + C

 Hittar hypotenusans extrempunkt med digitalt hjälpmedel samt ger
korrekt svar med godtagbar redovisning. + C

7,07 cm.

M

 x + 10 − x2 ( )2
M

P

 Inför en variabel för sidlängden på de små kvadraterna och ställer upp ett
uttryck för lådans bredd. + E

 Ställer upp ett korrekt uttryck/funktion för lådans volym. + C

 Finner att då sidlängden  cm så är volymen som störst. + C

 Beräknar korrekt bottenarea (178 cm  ). + C

 Tydligt redovisad lösning. 
Om lösningen gjorts med digitala hjälpmedel ska metoden framgå och
om lösningen gjorts för hand ska maximipunktens karaktär verifieras
med andraderivata eller teckentabell. + C

 ≈ 178cm2

M

M

x ≈ 3, 33 PL

2
PL

K

 Godtagbart resonemang som leder framåt. + C

 Korrekt resonemang samt korrekt svar. + A

 Tydligt kommunicerad lösning (med korrekt svar). + A

A: f(x), B: f'(x), C: g(x), D: g'(x)

R

R

K


