
Andragradsfunktioner
 

Tid: 120 minuter Hjälpmedel: Digitalt verktyg, Formelblad & Linjal

Namn:

Fullständiga redovisningar krävs om det inte står "Endast svar krävs" på uppgiften.  

Tänk på att du får använda Digitala verktyg om inget annat anges på uppgiften. Men kom då 
ihåg att kort ange hur du använder det och gör en snabb skiss av skärmen vid grafiska lösningar 
med markerade viktiga punkter. 

Lycka till!

Ni har fått i uppgift att bestämma nollställena till två andragradsfunktioner  och . Din
vän har ritat graferna med ett digitalt verktyg. Inställningarna gör att följande bild visas på
skärmen.

Din vän menar att man kan ange funktionernas alla nollställen utan att ändra
inställningarna.

Håller du med? Försök i så fall avgöra hur många nollställen  och   har och ange dem.
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Välj det alternativ som stämmer för andragradsfunktionen   2. f (x) = 4x − x2

(1/0/0) 

Parabeln har en maximipunkt.

Parabeln har en minimipunkt.

Parabeln har varken en maximi- eller minimipunkt

Parabeln har både en maximi- och minipipunkt.

Bilden visar grafen till funktionen   där   

Svara på följande frågor. Motivera dina svar med en kort mening eller uträkning.

a) Ange andragradsfunktionens nollställen.

b) Bestäm symmetrilinjens ekvation.

c) Ange värdet på konstanten .

d) Addera funktionsuttrycket med en konstant . Beskriv kort, men utförligt, hur
parabelns utseende förändras och vad som förblir oförändrat.

e) Multiplicera funktionsuttrycket med en konstant  . Beskriv kort, men
utförligt, hur parabelns utseende förändras och vad som förblir oförändrat.

Tänk på att använda ett korrekt matematiskt språk.

3. f (x) = ax2 + bx + c a ≠ 0

c

d < 0

k < −1
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För andragradsfunktionen  gäller att  .

a) Ange koordinaterna för en punkt som ligger på grafen till funktionen . Endast svar
krävs.

b) Bestäm minsta värdet till funktionen . Visa hur du beräknar det utan hjälp av digitala
verktyg.

c) Ange värdemängden till .  Endast svar krävs.

4. f f (x) = (x − 4) (x + 6)

f

f
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Funktionen   visar hur värdet på en helt
nytillverkad bil förändras med tiden.   är bilens värde  antal år efter inköpet.

a) Bestäm  och tolka resultatet.

b) Bestäm  och tolka resultatet.

c) Modellen är orimligt för vissa -värden. Ange definitionsmängden för  och
motivera med några ord hur du bestämt den.

5. 

f (x) = 500x2 − 26 500x + 350 000
f (x) x

f (0)

f (x) = 50 000

x f (x)
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En andragradsfunktion går genom punkten  och har nollställena   och
  .

Visa hur du bestämmer funktionsuttrycket på formen   utan
hjälp av digitalt hjälpmedel.

6. (1, −18) x1 = −2
x2 = 4

f (x) = ax2 + bx + c
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Någon har precis avfyrat en nyårsraket. Raketen är trasig och exploderar aldrig utan landar
igen hel på marken längre bort. Raketens bana kan beskrivas med funktionen 

 där  är raketens höjd i meter över marken och  är avståndet i
meter längs marken från raketens avfyrningsplats.

a) Hur långt är det mellan där raketen avfyras och där den landar?

b) Hur högt når raketen som högst?

7. 

y = −0, 02x2 + 3x y x

(1/4/0) 

Ange de värden på konstanten  som ger att    har sin

symmetrilinje i      

Motivera ditt svar.

8. a f (x) = 4x2 − 2x + a

xs = 1
4

(0/0/1) 

En tågtunnel har måtten enligt figuren nedan. Dess form följer grafen till en
andragradsfunktion.

a) Teckna en andragradsfunktion som motsvarar tunnelns yttre form. 

b) Det finns bara ett spår i tunneln. Det ligger centrerat i tunnelns mitt. En trafikplanerare
för tågtrafiken i tunneln funderar på om ett tåg med bredden  meter och höjden 
meter kan köra genom tunneln. Ge en analys som hjälper trafikplaneraren att ta rätt beslut.
Motivera din slutsats med beräkningar och någon kort kommentar.

9. 

4, 1 5
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Figuren nedan visar graferna till två funktioner  och   där    och  
 

a) Det lodräta avståndet  mellan kurvorna i -led är beroende av värdet av .  
    Bestäm   som funktion av .

b) Bestäm det minsta avståndet mellan kurvorna i -led.

10. f g f (x) = −2x + 4
g (x) = x2 − 6x + 10

△ y y x
△ y x

y
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