
Andragradsfunktioner
 

Tid: 70 minuter Hjälpmedel: Formelblad, Linjal & Grafräknare

Namn:

Kriminalinspektör Bosse har undersökt en mordplats. Någon har blivit utkastad ut ur ett
fönster i ett höghus. Med hjälp av mobiltelefonen i den mördades ficka har Bosse lyckats
beskriva fallet med hjälp av ovanstående bild samt funktionen  

  som ger höjden i meter efter  sekunder.

Vem bör Bosse ta in för ett förhör? 
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h (t) = −0, 8t2 + 15 t
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Har andragradsfunktionen    en maximi-, minimipunkt eller inget
vertex?

2. f (x) = 2x − x2

(1/0/0) 

 Maximipunkt

 Minimipunkt

 Finns inget vertex

Ange symmetrilinjens ekvation för den utritade andragradsfunktionen.3. 

(1/0/0) 

Karl-Erik skall bygga en inhägnad med hjälp av ett staket där ena sidan kallas för  och
och den andra för  .

a) Hjälp Karl-Erik att beskriva arean med en andragradsfunktion  där  är ena sidans
längd i meter.

b) Vilken är den största möjliga arean som inhägnaden kan anta?

4. 

x
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(3/0/0) 



Ange symmetrilinjens ekvation till  5. f (x) = −6x2 + 48x − 42
(0/1/0) 

Sandra har köpt en ny bil och ställt upp funktionen  
  som skall visa hur värdet på bilen har minskat efter  år.

Bestäm   och tolka resultatet.

6. 

f (x) = −200x2 − 400x + 72000

x

f (18)
(1/1/0) 

Använd figuren och bestäm   7. f (1) − f (−2)

(0/2/0) 



Koordinatsystemet visar två andragradsfunktioner   och  

Besvara frågorna med hjälp av graferna

a) För vilka värden på  gäller att  .

b) Lös ekvationen   

8. f (x) g (x)

x f (x) < 1

f (x) − g (x) = 0
(0/2/1) 

Bestäm konstanten  så att   har sin symmetrilinje i    

Motivera ditt svar med beräkningar.

9. a f (x) = 4x2 − 2x + a xs =
1
4

(0/0/2) 

 

Romeo ser att Julias fönster står öppet. Han vill kasta in en ros genom hennes fönster som
är beläget   meter över marken. Hans kaströrelse kan beskrivas med modellen 

, där  motsvarar höjden över marken i meter och 
 motsvarar rosens horisontella rörelse i meter, från den punkt rosen kastas. 

Hur långt ifrån väggen skall Romeo stå för att pricka fönstret rätt?

10. 

6 − 8
h (s) = 2, 1 + 3, 4s − 0, 7s2 h (s) s

(0/0/3) 




