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7. Max 0/1/1 
 

Korrekt kombinerad ekvation och påstående i minst två fall +1 CPL 

med korrekt svar  +1 APL 
 

 
 
8. Max 0/1/1 
 
a) Korrekt svar (Alternativ E: 35 ≤≤− y )  +1 CB 

 
b) Godtagbart svar (0) +1 AB 
 
 
9.   Max 1/0/1 
 
a)  Godtagbart svar inom intervallet 8,26,2 ≤≤ x  +1 EP 
 
b) Godtagbart svar inom intervallet 6,28,2 −≤≤− x  +1 APL 
 
 
 
Delprov C 
 
10.  Max 2/0/0 
 

Godtagbar ansats, påbörjar lösning genom att sätta in värden korrekt 
i formeln för lösning av andragradsekvationer eller motsvarande för 
kvadratkomplettering +1 EP 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 2,10 21 == xx ) +1 EP 

 

 Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
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11.  Max 3/0/0 
 
a) Korrekt svar ( 259 += xy ) +1 EM 
 
b) Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp och löser ekvationen xx 13259 =+  +1 ER 

 med i övrigt godtagbart enkelt resonemang med korrekt svar (t.ex. ”Han måste 
ladda kortet med minst 7 resor”)  +1 ER 

 
 
12.  Max 1/3/0 

 
Godtagbar ansats, tecknar ett uttryck för hagens area, t.ex. )2180( xx −  +1 EM 

med godtagbar fortsättning, t.ex. bestämmer areafunktionens symmetrilinje +1 CM 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (t.ex. ”Sidorna blir 45 och 
90 meter.”)  +1 CM 
 
Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4.  
För denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 
sidan 4) vara =, x, y, , ± , index, parenteser, termer såsom andragradsfunkt-
ion, kurva, symmetri, symmetrilinje, nollställen, maximipunkt, största värde, 
area, sida samt hänvisning till pq-formel, figur med beteckningar etc. +1 CK 

 
 
13.  Max 0/0/2 

Godtagbar ansats, påbörjar lösning av ekvationen mxx +=+ 27,32  och 
kommer fram till mx +−±= 7,311  +1 AR 

med godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang med korrekt svar (”Lin-
jerna skär inte varandra om det blir negativt under rottecknet alltså 7,2<m ”) +1 AR 

 
 

 Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
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14. Max 0/0/3 

 

Godtagbar ansats, t.ex. sätter ut lämpliga beteckningar och tecknar någon  
ekvation som krävs för bestämning av a +1 APL 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 12=a ) +1 APL 
 
Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4. För 
denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 
sidan 4) vara =, x, y, k, , ± , index, parenteser, termer såsom koordinater, 
bas, höjd, triangel, längd, sida, rätvinklig, linje, lutning, riktningskoefficient 
samt hänvisning till pq-formeln, räta linjens ekvation, likformighet, Pythagoras 
sats, figur med beteckningar etc. +1 AK 

 

 
 
 
Delprov D 

 
15.  Max 2/0/0 
 

Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer riktningskoefficienten  +1 EP 
 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 52 −= xy ) +1 EP 

 
 
16. Max 3/0/0 
 
a) Godtagbart svar (t.ex. ”x är priset på en klubba och y är priset på en kola.”) +1 EM 
 
b) Godtagbar ansats, t.ex. multiplicerar nedre ekvationen med 2−  +1 EM 

 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (t.ex. ”En klubba kostar 
3,50 kr och en kola kostar 1,50 kr”) +1 EM 

 
 
17.  Max 0/1/0 
 

Godtagbart resonemang med korrekt slutsats (t.ex. ”Ja, följer man linjen bakåt  
så blir y-värdet mindre och mindre”) +1 CR 

 

 

 Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
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Bedömda elevlösningar 
 
Uppgift 10 
 
Elevlösning 1 (0 poäng) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar teckenfel vid insättning i formeln för lösning av andragrads-
ekvationen och uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng. 
 
 
Uppgift 12 
 
Elevlösning 1 (1 EM) 

 
 
Kommentar: I lösningen tecknas ett uttryck för hagens area och sedan bestäms hagens sid-
längder genom att utgå från specialfall. Sammantaget ges en modelleringspoäng på E-nivå. 
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Elevlösning 2 (1 EM) 

 
 
Kommentar: Lösningen visar bestämning av hagens sidlängder genom prövning. Metoden ger 
ingen verifiering av vilka sidlängder som ger maximal area. Sammantaget ges en modelle-
ringspoäng på E-nivå.  
 
 
Elevlösning 3 (1 EM och 2 CM) 

 
 
Kommentar: Lösningen visar bestämning av hagens sidlängder. Gällande kommunikation 
saknas förklaringar om varför nollställen bestäms och att det är symmetrilinjens värde som 
används vid bestämning av maximal area. Även redovisade beräkningar av sidlängderna sak-
nas. Sammantaget bedöms lösningen ge en modelleringspoäng på E-nivå samt nätt och jämt 
två modelleringspoäng på C-nivå. 
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Uppgift 13 
 
Elevlösning 1 (0 poäng) 

 
 
Kommentar: Lösningen visar en skiss över de båda kurvorna där lösningen söks med grafisk 
metod. Detta ger inte någon möjlighet till ett relevant resonemang som leder till korrekt svar. 
Lösningen bedöms ge noll poäng. 
 
 
Uppgift 14 
 
Elevlösning 1 (0 poäng) 

 
 
Kommentar: Lösningen bygger på ett felaktigt antagande att 4=a . Eftersom inte generell 
metod används så uppfylls inte kraven för ansatspoängen gällande problemlösning på A-nivå. 
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Elevlösning 2 (2 APL)  

 
 
Kommentar: I lösningen skrivs den generella beteckningen ( a,0 ) om till ( y,0 ) och används 
sedan vid tecknandet av riktningskoefficienterna för de linjer som sammanfaller med två av 
triangelns sidor. På rad fyra uttnyttjas, utan hänvisning, sambandet 1−=⋅ BA kk  och på rad 
fem tecknas, utan hänvisning, en likhet som leder till korrekt svar. Dessa brister gör att 
lösningen inte är lätt att följa och förstå. Därmed uppfylls inte kraven för kommunikations-
poäng på A-nivå. Sammantaget bedöms lösningen ge två problemlösningspoäng på A-nivå. 
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