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Namn:

Koordinatsystemet visar en rät linje.

Ange ekvationen för den räta linjen.

Endast svar krävs.

1. 

(1/0/0) 



I figuren är tre räta linjer A, B och C ritade. Ekvationen för linje A är  y = 2x + 2 

Linje B är parallell med x-axeln.

a) Ange ekvationen för linje B. 

Endast svar krävs.

Linjerna A och C är vinkelräta mot varandra.

b) Ange ekvationen för linje C.

Endast svar krävs.

2. 

(1/1/0) 

Lös andragradsekvationen  x2 − 6x + 5 = 0  med algebraisk metod.3. 
(2/0/0) 

Lös ekvationssystemet 
y − 2x = 5
2y − x = 4  med algebraisk metod.

4. {
(2/0/0) 



Figuren nedan beskriver graferna till ett ekvationssystem.

Ange koordinaten till den punkt där man kan hitta lösningen till ekvationssystemet.

5. 

(1/0/0) 

Lös ekvationen  8x2 − 72 = 0 6. 
(1/0/0) 

Lös ekvationen 2x2 + 6x = 0 7. 
(1/0/0) 

Lös ekvationen  2x3 = 8x 8. 
(0/1/0) 

Faktorisera uttrycket med hjälp av konjugatregeln.

 4x2 − 81 

Endast svar krävs.

9. 

(0/1/0) 



Faktorisera uttrycket med hjälp av kvadreringsregeln.

 x2 − 4x + 4 

Endast svar krävs.

10. 

(0/1/0) 

Ange två uttryck som ska stå i parenteserna för att likheten ska gälla.

(          ) ⋅  (          ) = 16x2 − 49 

Variabeln x ska förekomma i båda parenteserna.

11. 

(0/1/0) 

Ange ett ekvationssystem som har sin enda lösning i punkten (0,  4).

Endast svar krävs.

12. 

(0/1/0) 

Ange vart den linjära funktionen  y + 2x + 14 = 0  skär x-axeln.

Endast svar krävs.

13. 

(0/2/0) 

Vad är styckpriset på de tre olika pralinsorterna?

14. 

(1/3/0) 



I tabellen och diagrammet visas antal köp via en digital annons under fem dagar. 

            

a) Bestäm ett linjärt samband mellan y och x, där y motsvarar antalet köp per dag och x är
antal dagar från försäljningsstart. Endast svar krävs.

b) Utgå från det linjära samband du bestämde i a). Tolka vad riktningskoefficienten betyder i
detta sammanhang.

15. 

(0/1/1) 

Låt f(x) = x2 − (x − 1)2 

Lös ekvationen  f(a + 2) = 36 − a 

16. 

(0/0/2) 

Du och din vän har fått i uppgift att dela ett 12 m långt snöre i två olika långa delar. Av varje
del ska ni sedan forma en kvadrat. Kvadraterna ska vara olika stora. 

Är det möjligt att dela snöret så att summan av kvadraternas area blir 2 m2? Hur i så fall?

17. 

(0/0/4) 


