
Andragradsfunktioner
 

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

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!

Bedömningsanvisningar

+1 E  Korrekt antal nollställen angivnat för funktionerna. (  har två nollställen,  har 
inga nollställen)

+1 E  Anger korrekta nollställen till  (  och )

+1 C  Godtagbart resonemang/beräkning kring framtagning av nollställena till  och 
varför de har så många nollställen som de har.

1. 
(2/1/0) 

PL f g

P f x1 = −10 x2 = 6

R f

Bedömningsanvisningar

 +1E  Korrekt svar. (Maximipunkt)

2. 
(1/0/0) 

B



Bedömningsanvisningar

+1 E  a) Enkel motivering med korrekt svar. (  och )

+1 E  b) Enkel movitvering med korrekt svar.  (  )

+1 E  c) Enkel motivering med korrekt svar. (  )

+1 E  d) Eleven anger att parabeln flyttas i höjdled.

+1 C  d) ... och i övrig är oförändrad. Tex anger "Ingen förflyttning i sidled" eller 
""symmetrilinjen ändras inte"

+1 E  e) Eleven anger korrekt enkel notis kring förändring tex att parabeln blir 
positiv/glad/minpunkt..

+1 C  e) ...och att grafens symmetrilinje och nollställen är oförändrade.

+1 A  Elevens motiveringar är nyanserade och korrekta samt använder ett korrekt 
matematiskt språk på alla delfrågor alternativt anger korrekt och utförligt grafens 
förändringar.

3. 
(5/2/1) 
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Bedömningsanvisningar

 +1E  a) Anger en korrekt punkt i koordinatform.

 +1E  b) Godtagbar ansats, tex tar fram symmetrilinjens ekvation.

 +1C  b) Redovisad lösning med korrekt svar. ( )

 +1C  c) Korrekt svar.  ( )

4. 
(2/2/0) 

B

P

B y = −25

B y ≥ −25



Bedömningsanvisningar

 +1E  a) Korrekt svar. (  kr)

 +1E  a) Korrekt tolkning.  (Bilens nypris är  kr)

 +1E  b) Anger en korrekt ekvation.

 +1E  b) Enkel tolkning med bestämd eller obestämd variabel. (När/hur många år efter 
inköpet bilens värde är  kr)

 +1C  b) Redovisad lösning med korrekta rötter och godtagbar tolkning. (  
och  , Efter drygt  år är bilens värde  kr) Poäng ges även om båda 
årtalen anges i svaret.

 +1C  c) Godtagbar tolkning med angiven tolkning av rötterna  och godtagbar motivering 
kring angivet intervall. ( tex Orimligt med negativa år eller orimligt stora funktionsvärden. 
)

 +1A  c)  Tydligt resonemang om rimlighet i modellen kring att negativa värden på  och 
 inte är rimliga. (Tex. Orimligt med negativa år och funktionsvärden vilket ger att endast 

ena roten är aktuell, )

5. 
(4/2/1) 
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0 ≤ x ≤ 25

Bedömningsanvisningar

 +1C  Tecknar ett funktionsuttryck som en produkt av differensen mellan  och 
nollställena, även om  inte är korrekt.

 +1C  Bestämmer andragradstermens koefficient. ( )

 +1C  Redovisad lösning med korrekt svar. (  )

6. 
(0/3/0) 

M x

a

P a = 2

K f (x) = 2x2 − 4x − 16



Bedömningsanvisningar

 +1E  a) Godtagbar ansats, visar förståelse för att det är avståndet mellan nollställena 
som söks.

 +1C  a) Redovisad lösning med korrekt svar. (  m)

 +1C  b) Godtagbar ansats tex bestämmer symmetrilinjen eller alla speciella punkter med 
GeoGebra.

 +1C  b) Redovisad lösning med korrekt svar. (  m)

 +1C  Lösningen kommuniceras på C-nivå dvs är tydlig med hur uppgiften lösts tex. men 
en korrekt figur eller små kommentarer och använder ett korrekt matematiskt språk med 
lämpliga begrepp.

7. 
(1/4/0) 

PL

P 150
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PL 112, 5

K

Bedömningsanvisningar

+1 A  Godtagrbart resonemang som leder till att konstanten  inte påverkar 

symmetrilinjens ekvation .

8. 
(0/0/1) 

R a

xs = 1

4

Bedömningsanvisningar

 +1A  a) Anger en godtagbar andragradsfunktion, tex 

 +1A  b) Genomför ett tydligt och korrekt resonemang kring att tåget får plats i tunneln 
utifrån relevanta beräkningar.

 +1A  Redovisningen innehåller ett korrekt matematiskt språk och symboler som 
motsvarar nivå A.

9. 
(0/0/3) 

M f (x) = − x2 + x
7
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7

2
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Bedömningsanvisningar

 +1A  a) Korrekt tecknad avståndsfunktion, t.ex. 

 +1A  b) Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer symmetrilinjens ekvation för , 

 +1A  b) ...med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar. (  l.e.) 

10. 
(0/0/3) 

PL △ y (x) = x2 − 4x + 6

PL △ y (x)

x = 2

PL 2


