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Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 
4 kap. 3 § sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 
10 juni 2005. 

 
NATIONELLT KURSPROV I 

MATEMATIK KURS C 
VÅREN 2005 

Anvisningar 
 
Provtid 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder  

högst 60 minuter för arbetet med Del I. 

Hjälpmedel Del I: ”Formler till nationellt prov i matematik kurs C, D och E”. 
Observera att miniräknare ej är tillåten på denna del. 

  Del II: Miniräknare och ”Formler till nationellt prov i matematik kurs C, D och E”. 

Provmaterialet Provmaterialet inlämnas tillsammans med dina lösningar.  

  Skriv ditt namn och komvux/gymnasieprogram på de papper du lämnar in. 

Lösningar till Del I ska lämnas in innan du får tillgång till miniräknaren. 
Redovisa därför ditt arbete på Del I på separat papper. Observera att arbetet med 
Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknare. 

Provet Provet består av totalt 18 uppgifter. Del I består av 10 uppgifter och Del II av 8 
uppgifter. 

  Till några uppgifter (där det står Endast svar fordras) behöver bara ett kort svar 
anges. Till övriga uppgifter räcker det inte med bara ett kort svar utan det krävs att  
du skriver ned vad du gör, att du förklarar dina tankegångar, att du ritar figurer vid 
behov och att du vid numerisk/grafisk problemlösning visar hur du använder ditt 
hjälpmedel. 

  Uppgift 18 är en större uppgift, som kan ta upp till en timme att lösa fullständigt.  
Det är viktigt att du försöker lösa denna uppgift. I uppgiften finns en beskrivning av  
vad läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av ditt arbete. 

  Försök att lösa alla uppgifterna. Det kan vara relativt lätt att även i slutet av provet få 
någon poäng för en påbörjad lösning eller redovisning. Även en påbörjad icke  
slutförd redovisning kan ge underlag för positiv bedömning. 

Poäng och Provet ger maximalt 44 poäng. 
betygsgränser 
  Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning.  

Om en uppgift kan ge 2 g-poäng och 1 vg-poäng skrivs detta (2/1). Några uppgifter är 
markerade med ¤, vilket innebär att de mer än andra uppgifter erbjuder möjligheter att 
visa kunskaper som kan kopplas till MVG-kriterierna. 

  Undre gräns för provbetyget 
  Godkänd: 12 poäng. 
    Väl godkänd: 26 poäng varav minst 6 vg-poäng.  
   Mycket väl godkänd:  Utöver kraven för Väl godkänd ska du ha visat prov på  
    flertalet av de MVG-kvaliteter som de ¤-märkta uppgif- 

 terna ger möjlighet att visa. Du ska dessutom ha minst  
 12 vg-poäng. 

 
Namn:   Skola:   
 
Komvux/gymnasieprogram:   



NpMaC vt 2005 Version 1 
 

Del I 

 
1. Bestäm derivatan till 
 
 a) xxxf 6)( 3 −=  Endast svar fordras (1/0) 
 
 b) xxf 4e5)( =  Endast svar fordras (1/0) 
 
 
 
2. Funktionen )(xfy =  har ett lokalt maximum för 5=x  
 Vilket värde har )5(f ′ ? Endast svar fordras (1/0) 
 
 
 
3. Kaninen Tösen från Danmark satte 1997 världsrekord i höjdhopp för kaniner.  
 Enligt en modell gäller att Tösens höjd under hoppet ges av  
 

 244)( xxxh −=   
 

där h  är höjden i meter över golvet och där x  är avståndet i meter längs golvet 
från avstampet. 

 
 Beräkna med hjälp av derivata Tösens maximala hopphöjd.  (2/0) 
 

 
 

4. Bryt ut och förenkla 
x
x

−
−

7
214    (1/0) 

 
 
 

5. Använd konjugatregeln och förenkla 
9
3

2 −
+

a
a   (1/0) 

Denna del består av 10 uppgifter och är avsedd att genomföras utan miniräknare. 
Dina lösningar på denna del görs på separat papper som ska lämnas in innan du 
får tillgång till din miniräknare. 
Observera att arbetet med Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknare. 
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6. En kompis till dig funderar på hur kurvan 32 2 += xy  ser ut och påstår sedan: 
 ”Lutningen är alltid lika med 4, överallt på kurvan.” 
  
 Har din kompis rätt? Motivera ditt svar.  (1/0) 
 
 
 
 
7. Lös ekvationen 0)168(3 =−− xxx   (0/2) 
 
 
 
 
8. Är 9lg  större eller mindre än 1? Motivera ditt svar.  (1/1/¤) 
 
 
 
 
9. Figuren visar graferna till )(xfy =  och )(xgy =  
 
 

  
 
 
 För vilket eller vilka x gäller att )()( xgxf ′=′ ? 
 Motivera ditt svar med text och/eller genom att rita en figur.  (1/1) 
 
 
 
 
10. Visa att 0)( ≥′ xf  för alla x om 35)( BxAxxf +=  och A och B är positiva 

konstanter.  (0/1/¤) 
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Del II 

 
 
 

11. En viss geometrisk summa kan beräknas med  
103,1

)103,1(4000 5

−
−⋅  

 
 a) Skriv ut termerna i den geometriska summa som kan beräknas med  
  uttrycket ovan.  (2/0)  
 
 b)  Formulera ett problem som handlar om en verklig situation. Ditt problem 

ska kunna lösas genom att beräkna uttrycket  
103,1

)103,1(4000 5

−
−⋅  (1/0) 

 
 
 
 
12. Fältforskningsenheten vid Sveriges Lantbruksuniversitet har undersökt hur 

mängden kväve i konstgödsel påverkar skördens storlek för olika kornsorter. 
 
 För kornsorten Baronesse gäller funktionen   
 

 180016006,10581,0002,0)( 23 ≤≤++−= xxxxxf  
 

 där )(xf är skördens storlek i kg/hektar och x är mängden tillsatt kväve i 
kg/hektar. 

 
 Hur mycket kväve ska tillsättas för att skördens storlek ska bli maximal? (2/1) 
 
 
 
 
13. Anders har fått en grafritande miniräknare. Förklara för Anders hur han ska  
 göra för att lösa ekvationen xxx 916 23 −=−  med sin grafritande miniräknare. (2/0) 
 
 
 
 
14.  I början av år 2000 köpte Karin andelar i en IT-fond till ett värde av 3000 kr.  
 Fem år senare hade värdet gått ner till 1712 kr. 
 
 Beräkna den årliga procentuella värdeminskningen för hennes fondandelar. (0/2) 

Denna del består av 8 uppgifter och är avsedd att genomföras med miniräknare. 
Observera att arbetet med Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknare. 
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15. 
 

Carolina Klüft tävlar i sjukamp och  
är en av Sveriges främsta medalj-
kandidater i världsmästerskapen i  
friidrott 2005. 
 
I sjukamp tävlar deltagarna i olika  
grenar. För att kunna summera  
resultaten från dessa grenar räknas 
resultatet i varje gren om till poäng.  
 
Internationella friidrottsförbundet  
(IAAF) har bestämt de två formler  
som används för poängberäkning. 
 
 
För löpgrenar används: 
Poäng = cMba )( −⋅  

  
För kast- och hoppgrenar används: 
Poäng = cbMa )( −⋅   

 
 
 Förklaring: 
 M = Uppmätt resultat (löpning i sekunder, hopp i centimeter, kast i meter) 
 a, b, c = konstanter, se tabellen nedan (b är det sämsta resultat som ger poäng) 
 
 

 Konstanter 
Gren a b c 

200 m 4,99087 42,5 1,81 

800 m 0,11193 254 1,88 

100 m häck 9,23076 26,7 1,835 

Höjdhopp 1,84523 75 1,348 

Längdhopp 0,188807 210 1,41 

Kula 56,0211 1,5 1,05 

Spjut 15,9803 3,8  
 
 
 a) Det svenska rekordet i längdhopp för damer är 699 cm.  
  Hur många poäng får Carolina om hon hoppar så långt i en sjukamp?  (1/0) 
 
 b) Värdet på konstanten c för spjutkastning har fallit bort i tabellen.  
  Bestäm c om du vet att ett kast på 48 meter ger 822 poäng.  (1/0) 
 
 c) Vid OS i Aten 2004 hade Carolina 6047 poäng inför sista grenen som  
  var 800 m. Vilken tid hade hon behövt springa på för att slå det då  
  gällande europarekordet 7009 poäng?   (1/1) 
 
 d) Varför används två olika formler?   (0/1/¤) 
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16.  I denna uppgift ska du bestämma derivatans värde till 3)( 2 += xxf  i den punkt 

på kurvan där x = 4 
 

a) Lös uppgiften med hjälp av deriveringsregler.  (1/0) 
 

b) Lös uppgiften med hjälp av lämplig ändringskvot.  (1/0) 
 

c) Lös uppgiften med hjälp av derivatans definition.  (0/1/¤) 
 
 
 
 
17. En termos fylls med hett kaffe och placeras direkt utomhus där temperaturen 

ligger kring noll grader. Temperaturen på kaffet avtar exponentiellt med tiden.  
 
 

 
 
 

 Efter 4 timmar är temperaturen 76 °C och vid samma tidpunkt minskar  
 temperaturen med hastigheten 4,1 °C per timme. 
 
 a) Vilken var temperaturen på kaffet då det hälldes i termosen? (0/3/¤) 
 
 b) Kaffet anses drickbart så länge dess temperatur inte understiger 55 °C. 
  Hur lång tid efter att man hällt kaffet i termosen är det fortfarande  
  drickbart?   (0/1) 
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Vid bedömning av ditt arbete med denna uppgift kommer läraren att ta extra 
hänsyn till 
• Hur generell din lösning är 
• Hur väl du motiverar dina slutsatser 
• Hur väl du utför dina beräkningar 
• Hur väl du redovisar ditt arbete 
• Hur väl du använder det matematiska språket 

 
 
18.  Micke och Peter har startat ett företag inom Ungt Företagande (UF). De säljer 

tröjor med trycket "Mmm ... matematik" och har kunder i alla delar av landet. 
Därför tänker de skicka tröjorna med posten. För att ta reda på vad som gäller  

 för att skicka paketen går de in på Postens hemsida. Där hittar de en måttguide 
som innehåller informationen nedan:  

 
 

 

Längd + bredd + bredd + höjd + höjd    får vara max 200 cm 
 

Längd:  max 150 cm 

Bredd:  max 70 cm 
Höjd:  max 115 cm 

 
 

De vill skicka tröjorna i paket som har så stor volym som möjligt, utan att 
överskrida Postens maximimått. 

 
Micke tror att ett kubiskt paket ger störst volym. Peter tror att volymen blir ännu 
större om paketet inte har formen av en kub, men bredd och höjd är lika. 

 
 

 
 
 

• Vilken av de två typerna av paket ger största möjliga volym?  
 
• Är samma typ av paket störst om begränsningen 200 cm ändras?  (3/4/¤)
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Sammanställning av hur mål och kriterier berörs av kursprovet  
 
Tabell 1 Kategorisering av uppgifterna i C-kursprovet i Matematik vt 2005 i för-

hållande till betygskriterier och kursplanemål 2000 (återfinns längst bak i 
detta häfte) 

 
 
 

Upp- g vg ¤
gift po- po- Övr Dif & integral Godkänd Väl godkänd  godkänd
nr äng äng 1 4 2 3 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1a 1 0 x x x
1b 1 0 x x x
2 1 0 x x x x
3 2 0 x x x
4 1 0 x x x
5 1 0 x x x
6 1 0 x x x x x
7 0 2 x x x x x
8 1 1 ¤ x x x x x x x x x x x x
9 1 1 x x x x x x x x x

10 0 1 ¤ x x x x x x x x
11a 2 0 x x x
11b 1 0 x x x
12 2 1 x x x x x x x x
13 2 0 x x x
14 0 2 x x x x x x

15a 1 0 x x x x
15b 1 0 x x x
15c 1 1 x x x x x x x
15d 0 1 ¤ x x x x x x x
16a 1 0 x x x
16b 1 0 x x x
16c 0 1 ¤ x x x x x x x
17a 0 3 ¤ x x x x x x x x
17b 0 1 x x x x x
18 3 4 ¤ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Σ 25 19 3/1 7/7 4/3 11/8

Kunskapsområde Betygskriterium
Mycket väl

aRitm Algebra
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Kravgränser 
Detta prov kan ge maximalt 44 poäng, varav 25 g-poäng. 
 
Undre gräns för provbetyget 
Godkänd: 12 poäng. 
Väl godkänd: 26 poäng varav minst 6 vg-poäng. 
Mycket väl godkänd: För provbetyget Mycket väl godkänd gäller utöver kraven 

för Väl godkänd att eleven ska ha visat prov på minst tre 
av de fem MVG-kvaliteter som de ¤-märkta uppgifterna 
ger möjlighet att visa (se tabellen nedan). Eleven ska 
dessutom ha minst 12 vg-poäng. 

 
 
 Uppgift 
MVG-kvalitet 8 10 15d 16c 17a 18 
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 ○ ○    ○ 
Värderar och jämför metoder/modeller   ○    
Redovisar välstrukturerat med korrekt 
matematiskt språk    ○ ○ ○ 
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Bedömningsanvisningar (MaC vt 2005) 
 
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 2/0 
 
 a) Korrekt svar ( 63)( 2 −=′ xxf  )  +1 g 
 
 b) Korrekt svar ( xxf 4e20)( =′ )  +1 g 
 
 
2.    Max 1/0 
 
 Korrekt svar ( 0)5( =′f )   +1 g 
 
 
3.     Max 2/0 
 
 Godtagbar bestämning av maximipunktens x -koordinat, 5,0=x   +1 g 

 med godtagbar bestämning av maximal hopphöjd (1 m)  +1 g 
 
 
4.     Max 1/0 
 
 Korrekt faktorisering med korrekt svar (2)  +1 g 
 
 
5.     Max 1/0 

 Korrekt tillämpad konjugatregel med korrekt svar (
3

1
−a

) +1 g 

 
 
6.     Max 1/0 

 
 Korrekt svar (Nej) med godtagbar motivering som pekar på det faktum att  
 kurvans lutning varierar.  +1 g 

Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om 
sekretess i 4 kap. 3 § sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen 
fram till och med den 10 juni 2005. 
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Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
7.     Max 0/2 
 
 Godtagbar ansats, t ex faktoriserar uttrycket  +1 vg  

 med korrekt svar ( 4,0 3,21 == xx )  +1 vg 
 
 
8.     Max 1/1/¤ 
 
 Korrekt svar ( 19lg < ) med försök till motivering, t ex genom att hänvisa  
 till att 110lg =   +1 g 

 med godtagbar motivering, t ex genom att försöka påvisa att funktionen är  
 växande genom att ange värden för några olika logaritmer +1 vg 
 
 

 
MVG-kvalitet 

 
visar eleven i denna uppgift genom att: 

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

använda generell metod: Eleven styrker att 19lg <  
med ett generellt resonemang, t ex genom att hävda 
att xy lg=  är en växande funktion.  

Analyserar och tolkar resultat, drar 
slutsatser samt bedömer rimlighet  

Genomför bevis och analyserar 
matematiska resonemang 

genomföra bevis: Eleven gör t ex en omskrivning 
med hjälp av definitionen och kan därigenom 
diskutera värdet av 9lg  på ett obestridligt sätt. 

Värderar och jämför metoder/modeller 
  

Redovisar välstrukturerat med korrekt 
matematiskt språk 

 
 

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

 
 
Kommentar: Eleven försöker, med några specialfall, påvisa att funktionen är växande.  
Elevlösningen är knapphändig, vilket gör att kvaliteten i elevlösningen bedöms vara  
precis över gränsen för erhållande av 1 g och 1 vg-poäng. 
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Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
Elevlösning 2 (1 g och 1 vg och en av MVG-kvaliteterna) 
 

 
 
Kommentar: Eleven hävdar att xy lg=  är växande i ett intervall och försöker därmed, på ett 
generellt plan, förklara varför 19lg < . Elevlösningen uppvisar 1 MVG-kvalitet. 
 
Elevlösning 3 (1 g och 1 vg och två av MVG-kvaliteterna) 

 
 
Kommentar: Eleven använder definitionen för att övergå till värden som lätt kan rangordnas 
i storlek. Lösningen är generell och har karaktären av ett bevis. Den uppvisar två MVG-
kvaliteter. 
 
 
9.     Max 1/1 

 
Bedömningsanvisningen nedan visar hur elevens lösning ska poängsättas. 

 
 Lägre  Högre 
 
Eleven ger ett 
godtagbart svar 
( 5,1≈x ) 
 
eller 
 
en godtagbar 
motivering, t ex 
” )(xf  har samma 
lutning som )(xg ” 

 
Eleven ger ett godtagbart svar ( 5,1≈x ) och en 
godtagbar motivering, ” )(xf  har samma lutning som 

)(xg ” 
 
eller 
 
en godtagbar motivering som underförstått innehåller ett 
godtagbart svar, t ex ”Det x för vilket )(xf  har samma 
lutning som )(xg ” 
 

1g  1g och 1 vg 
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Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
10.    Max: 0/1/¤ 
  
 Godtagbar ansats, korrekt derivering av funktionen, 24 35)( BxAxxf +=′  +1 vg 
 
 

 
MVG-kvalitet 

 
visar eleven i denna uppgift genom att: 

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

använda generell metod: Eleven resonerar generellt 
kring derivatans tecken, för t ex fallet 0<x , och  
verifierar sina påståenden. 

Analyserar och tolkar resultat, drar 
slutsatser samt bedömer rimlighet  

Genomför bevis och analyserar 
matematiska resonemang 

genomföra bevis: Eleven utreder alla fall, dvs. visar, 
med ett generellt resonemang, att 0)( >′ xf  för 0<x  
och 0>x  och att 0)0( =′f .  

Värderar och jämför metoder/modeller 
  

Redovisar välstrukturerat med korrekt 
matematiskt språk  

 
Exempel på en elevlösning och hur den poängsätts ges nedan. Andra lösningsförslag ska 
bedömas på likvärdigt sätt. 
 
Elevlösning 1 (1 vg och 2 av MVG-kvaliteterna)  

 
 
Kommentar: Eleven för ett helt generellt resonemang kring derivatans tecken, verifierar  
sina påståenden och utreder alla fall.  



NpMaC vt 2005 Version 1 

 11

 

Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
Del II 
 
11.    Max 3/0 
 
 a) Elevens svar ska bedömas utifrån:  

• antalet termer i summan 
• värdet på första termen  
• värdet på kvoten  

 
  Elevens svar är korrekt med avseende på minst två av ovanstående punkter +1 g 

 Elevens svar är korrekt med avseende på alla tre punkterna 
 ( 432 03,1400003,1400003,1400003,140004000 ⋅+⋅+⋅+⋅+ ) +1 g 

 
 b) Godtagbart formulerat problem, t ex ”Kalle sätter in 4000 kr varje år på  
  ett sparkonto som ger 3 % ränta. Hur mycket pengar har han efter den  
  femte insättningen?”   +1 g 
 
 
12.    Max 2/1 
 

Godtagbar ansats, t ex korrekt derivering av funktionen 
6,10562,1006,0)( 2 +−=′ xxxf   +1 g 

  
 med godtagbar lösning av ekvationen 0)( =′ xf , 1101 =x  och 1602 =x  
 och godtagbart svar (110 kg/hektar)  +1 g 

med godtagbar verifiering av det största värdet, dvs. jämförelse av  
funktionsvärdena för intervallgränser och derivatans nollställen  +1 vg 

 
 
13.    Max 2/0 
 

Godtagbar beskrivning av lösningsmetod, metodbeskrivningen pekar på  
användning av någon av grafritarens olika ekvationslösningsmetoder  +1 g 

 
med tydlig beskrivning av lösningsmetod, metodbeskrivningen är fullständig,  
allmänt hållen eller detaljerad, och innehåller en redogörelse för vilken/vilka  
funktion/er som studeras.  + 1 g 
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Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
Exempel på elevlösningar och hur de poängsätts ges nedan. Andra lösningsförslag 
ska bedömas på likvärdigt sätt. 
 
Elevlösning 1 (1 g) 

 
 
Kommentar: Eleven hänvisar till en användbar funktion på grafritaren, ”nSolver”. 
Övriga delar av elevlösningen är antingen irrelevanta eller felaktiga. Kvaliteten i  
elevlösningen bedöms vara precis på gränsen för erhållande av 1 g-poäng. 
 
 
Elevlösning 2 (2 g) 

 
 
Kommentar: Eleven ger en godtagbar, allmänt hållen, fullständig beskrivning. 
 
 
14.    Max 0/2 
 
 Godtagbar ansats, t ex tecknar ekvationen 530001712 a⋅=   +1 vg 

 med godtagbart svar (11 %)  +1 vg 
 
 
15.    Max: 3/2/¤ 
 
 a) Godtagbar lösning (1169)  +1 g 
 
 b) Godtagbar lösning (1,04)  +1 g 
 

  c) Godtagbar ansats, t ex tecknar ekvationen 88,1)254(11193,0962 r−⋅=  +1 g 
  med i övrigt godtagbar lösning och godtagbart svar (130 s) +1 vg 
 
 d) Godtagbar förklaring, t ex ”I löpning ska formeln fungera så att den  
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  ger fler poäng åt mindre M, i kast mm ska det vara tvärtom.” +1 vg 

 

Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 

 
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  

Genomför bevis och analyserar 
matematiska resonemang  

Värderar och jämför metoder/modeller 
 

jämföra modellerna: och formulera ett korrekt 
påstående som besvarar frågan, t ex som i citatet på 
föregående sida. * 

Redovisar välstrukturerat med korrekt 
matematiskt språk  

 
* Eftersom denna uppgift kräver MVG-kvalitet för sin lösning så kommer godtagbara 

elevlösningar att ge vg-poäng och visa på MVG-kvaliteter på samma gång. 
 
 
16.    Max 2/1/¤ 
 
 a) Korrekt bestämd derivata ( 8)4( =′f )  +1 g 
 

 b) Korrekt tecknad ändringskvot, 
1,0

)34(3)1,04(ext 
22 +−++  med korrekt  

  bestämd derivata (t ex 1,8)4( =′f )  +1 g 
 
 c) Godtagbar ansats, korrekt tecknad ändringskvot,  

  t ex 
h

h )34(3)4( 22 +−++    +1 vg 

 
 

MVG-kvalitet 
 

visar eleven i denna uppgift genom att: 
Formulerar och utvecklar problem, 
använder generella metoder/modeller 
vid problemlösning 

använda generell metod: Eleven tecknar en korrekt 
ändringskvot som åtminstone innehåller en variabel, 
förenklar uttrycket korrekt och ger ett korrekt svar 
( 8)4( =′f ) 

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 

redovisningen är välstrukturerad och tydlig. Det  
matematiska språket är i huvudsak korrekt. 

 



NpMaC vt 2005 Version 1 

 14

 

Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
Exempel på elevlösningar och hur de poängsätts ges nedan. Andra lösningsförslag 
ska bedömas på likvärdigt sätt. 
 
Elevlösning 1 (1 vg-poäng och en av MVG-kvaliteterna) 

 
 
Kommentar: Eleven tecknar en korrekt ändringskvot med en variabel och genomför  
förenklingen korrekt. Elevlösningen brister i det matematiska språket. Lösningen uppvisar 
MVG-kvaliteter i en av två möjliga avseenden. 
 
 
Elevlösning 2 (1 vg-poäng och två av MVG-kvaliteterna) 

 
 
Kommentar: Eleven tecknar en korrekt ändringskvot med två variabler, förenklar uttrycket 
och ger ett korrekt svar. Elevlösningen uppvisar ett lämpligt och i huvudsak korrekt 

matematisk språk. Skrivsättet 
h

xfhxf
h

)3(3)(lim
22

0

+−++
→

 är inte korrekt, därför bedöms 
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kvaliteten i lösningen vara precis på gränsen för uppvisande av MVG-kvalitet med avseende 
på det  
matematiska språket. Elevlösningen uppvisar MVG-kvaliteter i båda avseendena. 
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Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
17.    Max 0/4/¤ 
 
 a) Godtagbar tolkning av ett villkor  + 1 vg 
   

  med godtagbar tolkning av båda villkoren, t ex 






−=

=

1,4e
76e

4

4

a

a

Ca
C

 +1 vg 

   
  med godtagbar bestämning av temperaturen (94 °C) +1 vg 
 
 

 
MVG-kvalitet 

 
visar eleven i denna uppgift genom att: 

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

Formulera problemet: Eleven tolkar texten och  
formulerar en matematisk modell i form av t ex  
ekvationssystemet ovan.* 

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 

Redovisningen är välstrukturerad och tydlig. Det  
matematiska språket är i huvudsak korrekt. 

 
* Eftersom denna uppgift kräver MVG-kvalitet för sin lösning så kommer godtagbara 

elevlösningar att ge vg-poäng och visa på MVG-kvaliteter på samma gång. 
 
 b) Godtagbar lösning (10 timmar)  +1 vg 
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Uppg. Bedömningsanvisningar Poäng 
 
18.    Max 3/4/¤ 
 
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.  
 

Kvalitativa nivåer Bedömningen avser 
Lägre  Högre 

Total 
poäng

 
Eleven bestämmer, med 
hänsyn tagen till 
begränsningen 200 cm, 
största möjliga volym för 
kuben  
(64 dm3) och finner en 
volym för rätblocket som ej 
nödvändigtvis är större.  

 
Eleven bestämmer största 
möjliga volym för kuben  
(64 dm3) 
och  
tecknar ett uttryck i en 
variabel för volymen av 
rätblocket. 
 

  
Metodval och  
genomförande 
I vilken grad eleven kan 
tolka en problemsituation 
och lösa olika typer av 
problem. 
Hur fullständigt och hur väl 
eleven använder metoder och 
tillvägagångssätt som är 
lämpliga för att lösa 
problemet. 

1 g 1g och 1 vg 1/1 

 
Matematiskt resonemang 
Förekomst och kvalitet hos 
värdering, analys, reflektion, 
bevis och andra former av 
matematiskt resonemang. 

 
Eleven formulerar någon 
slutsats/några slutsatser om 
vilket paket som kan få den 
största volymen när 
begränsningen är 200 cm  
och  
när begränsningen ändras,  
t ex 400 cm och 500 cm. 
 
Slutsatserna baseras på 
beräkningar på specialfall. 

 
Eleven formulerar någon 
slutsats/några slutsatser om 
vilket paket som kan få den 
största volymen när 
begränsningen är 200 cm  
och  
när begränsningen ändras,  
t ex 400 cm och 500 cm. 
 
Slutsatserna baseras på 
studier av volymfunktioner. 
 

 

 1-2 g 1-2 g och 1-2 vg 2/2 
  

Redovisningen är lätt att 
följa och förstå. Det 
matematiska språket är 
lämpligt. 

  
Redovisning och 
matematiskt språk 
Hur klar, tydlig och 
fullständig elevens 
redovisning är och hur väl 
eleven använder 
matematiska termer, 
symboler och konventioner.  1 vg 0/1 

Summa    3/4 
 
MVG-kvaliteterna beskrivs på nästa sida 
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MVG-kvalitet 

 
visar eleven i denna uppgift genom att: 

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

använda generella metoder: Eleven ersätter 200 cm 
med en variabel, i andra punkten. Eleven bestämmer 
kubens största volym och rätblockets volym som 
funktion av denna variabel.  

Analyserar och tolkar resultat, drar 
slutsatser samt bedömer rimlighet 

analysera och tolka resultat: Eleven gör en godtagbar 
generell jämförelse av de två volymfunktionerna, och 
drar någon godtagbar slutsats. 

Genomför bevis och analyserar 
matematiska resonemang 

genomföra bevis: Genom att utföra de två 
ovanstående punkterna korrekt har eleven bevisat att 
rätblocket alltid kan anta en större volym än kuben. 

Värderar och jämför 
metoder/modeller 

 

Redovisar välstrukturerat med 
korrekt matematiskt språk 

Redovisningen är välstrukturerad och tydlig. Det 
matematiska språket är i huvudsak korrekt. 
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Exempel på bedömda elevlösningar till uppgift 18 
 
Elevlösning 1 (1 g) 

 
 
Bedömning 
 Kvalitativa nivåer Poäng Motiveringar 
Metodval och 
genomförande X  

 1/0 
Eleven finner, med prövning, kubens största 
volym och beräknar en rätblocksvolym som är 
mindre. 

Matematiskt 
resonemang 

  
0/0 

Ingen slutsats. 

Redovisning och 
matematiskt språk    0/0 

För lite underlag för att bedöma redovisning 
och matematiskt språk. 

Summa 1/0  
 



NpMaC vt 2005 Version 1 

 20

 
Elevlösning 2 (3 g och 2 vg) 
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Bedömning 
 Kvalitativa nivåer Poäng Motiveringar 
Metodval och 
genomförande  X 1/1 

Eleven tecknar ett uttryck i en variabel, men  
visar ej att uttrycket motsvarar en volym. 

Matematiskt 
resonemang X  

 
2/0 

Godtagbara slutsatser, i och med att de stöds av 
undersökningen. 

Redovisning och 
matematiskt språk   X 0/1 

På grund av vald lösningsmetod, prövning,  
visas ej matematiskt språk av C-kurskaraktär. 
Redovisning är dock lätt att följa och förstå.  

Summa 3/2  
 
Kommentarer: Kvaliteten i elevlösningen bedöms vara precis på gränsen för att erhålla 1 g 
och 1 vg-poäng för metodval och genomförande samt 1 vg-poäng för redovisning och  
matematiskt språk. 
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Elevlösning 3 (3 g och 4 vg) 
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Bedömning 
 Kvalitativa nivåer Poäng Motiveringar 
Metodval och 
genomförande                X 1/1 

 

Matematiskt 
resonemang  X 2/2 Lapsusfel: 

2

5
300







=y  

Det tredje teckenschemat är felaktigt. 
Redovisning och 
matematiskt språk   X 0/1 

 

Summa 3/4  
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Elevlösning 4 (3 g och 4 vg och fyra av MVG-kvaliteterna) 
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Bedömning 
 Kvalitativa nivåer Poäng Motiveringar 
Metodval och 
genomförande            X 1/1  

Matematiskt 
resonemang            X 2/2 

Derivatans graf är lite felaktig. 

Redovisning och 
matematiskt språk           X 0/1 

Redovisningen är något ostrukturerad, språket 
är dock lämpligt och korrekt. 

Summa 3/4/¤  
 
Kommentarer: Eleven bevisar att rätblocket alltid kan anta en större volym än kuben.  
Elevlösningen uppvisar MVG-kvaliteter i alla fyra avseenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


