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När solen började skina på vattnet i en lagun, steg temperaturen    under dagen
mellan klockan  och  enligt funktionen  , där  motsvarar
antal timmar.

Beräkna och tolka  . 

1. 

T (x) ∘C

6.00 18.00 T (x) = 24 ⋅ e0,018x x

T´ (6)
(1/2/0) 

Bestäm 2. lim
x→0

(3 + ex)

(1/0/0) 

Derivera   3. f(x) = 2x5 + 3x + 12
(1/0/0) 

Derivera   4. f(x) = e4x + 5
(1/0/0) 

Derivera      

Ange exakt svar.

5. f(x) = +5
6x

6x
5

(0/1/0) 



Derivera   .

Ange exakt svar.

6. f(x) = 3x + ex

(0/1/0) 

Grafen nedan visar temperaturen  °C vid uppvärmningen av en bastu som funktion av
tiden  minuter, där   motsvarar tiden efter att man startat uppvärmningen av bastun.

När stiger temperaturen i bastun med en halv grad per minut? Bestäm ett närmevärde med
hjälp av grafen.

7. T (t)
t t = 0

(1/0/0) 

Nedan ges några olika situationer som kan beskrivas med en funktion. Vilket av
alternativen beskrivs bäst med en kontinuerlig funktion?    

8. 

(1/0/0) 

 Kostnaden för ett antal äpplen när styckpriset är  kr/st.5

 Kostnaden för parkeringen av en bil beroende av hur lång tid du står parkerad, där 

avgiften är  kr/dygn.250

 Bensinförbrukningen hos en bil beror av hur långt bilen körs.

 Intäkten beror av hur många soffor som tillverkas i företaget.

Bestäm derivatan till    då   med hjälp av derivatans definition.9. f´(2) f(x) = x2 + 3
(3/0/0) 



En bil kör på en landsväg. Sträckan  km, den rört sig på tiden  efter att resan började,
ges av funktionen  . Beräkna och tolka . 

10. 

s (t) t

s (t) = 2t + 3t2 s´ (4)
(3/0/0) 

Bestäm derivatan    då    med hjälp av deriveringsreglerna.11. f´(16) f(x) = 16√x
(0/2/0) 

För funktionen   gäller att   

Vilket eller vilka av följande påståenden A-E är korrekta?

A.    är en exponentialfunktion med basen    där   

B.     har egenskapen att för alla    gäller att   

C.    har en graf som går genom punkten   

D.    avtar då  och ökar då  

E.    har egenskapen att   

12. f f(x) = ex

f e e ≈ 1, 718

f x f'(x) = f(x)

f (0  :  2, 718)

f x < 0 x > 0

f f'(1) = 0
(0/1/0) 

Vilken av alternativen nedan uppfyller villkoren ?

A.       

B.       

C.     

D. 

13. { f(3) = 10
f´(1) = 3

f (x) = x4 − x

f (x) = x2 + 1

f (x) = 9x − 17

f (x) = x3 + 17
(0/2/0) 



Din vän häller upp en kopp varm choklad för att värma sig lite. Temperaturen i luften där
din vän befinner sig är  °C. Hon mäter temperaturen på chokladen i koppen direkt och
därefter varje minut under de första   minuterna.

Hon anpassar sedan en matematisk modell till sina mätvärden.

   där    är chokladens temperatur i °C och  är tiden i minuter
efter att din vän startade sin mätning av temperaturen.

a) Bestäm med hur många procent temperaturen hos chokladen minskar per minut. 

b) Bestäm och tolka med ord 

c) Bestäm och tolka med ord . Kommentera även modellens rimlighet.

14. 

−5
10

T (t) = 80e−0,054t T (t) t

T (20)

T´(20)
(0/3/1) 

För funktionen   gäller att   .

Vilket eller vilka av följande påståenden A-E är falska?

A.    är en rationellt funktion.

B.     har egenskapen att vara definierad för alla . 

C.    har en graf som går genom punkten  

D.    har en derivata som är negativ då 

E.    har egenskapen att gränsvärdet är lika med  då  .

 

Ange svaret med endast bokstaven för de falska alternativen.

15. f f (x) =
x+2
x−3

f

f x

f (2 ,  3)

f x < 0

f 0 x → 3

(0/1/1) 



Lös ekvationen   16. ln(x2 − 8) = 0
(0/0/2) 

Gränsvärdet nedan, ger derivatans värde hos en funktion  i punkten  

   

Ange funktionen  och punkten  koordinater.

17. f P .

lim
h→0

(3+h)3−27

h

f Ps
(0/0/2) 

Betrakta funktionen nedan. Är den kontinuerlig? 

  

 För full poäng ska motiveringen göras med tydligt matematiskt språk.

18. 

f (x) = {x3 − 4 för x < 4
3x − 2 för x ≥ 4

(0/1/1) 

Bestäm     
19. 

lim
x→∞

√ 27x

3x+7
(0/0/1) 

En rektangeln har sitt nedre vänstra hörn   i origo. Två av rektangelns sidor ligger på
koordinataxlarna i den första kvadranten. Det övre högra hörnet , befinner sig på kurvan 

.

Ange den längd på basen, som ger största möjliga area för rektangeln.

20. O
P

y = −x2 + 6x

(0/1/3) 



Värdet på en bil kan beskrivas med en exponentiellt avtagande funktion. Ange en funktion
för värdeminskningen och bestäm när bilens värde minskar med  kronor i månaden
om den kostade   kr när den köptes ny och säljs för  kronor   år senare.

Svara med en decimals noggrannhet.

21. 

1 000
120 000 75 000 2

(0/0/3) 


