
Derivatan och grafen
 

Tid: 120 minuter Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

Namn:

Under en sommarnatt i Ängelholm beräknas temperaturen °C variera enligt modellen 
 i intervallet  , där   är temperaturen och 

 antalet timmar efter kl. . 

a) Bestäm den lägsta och högsta temperaturen under aktuell period.

b) Mellan vilka tidpunkter är temperaturen strängt växande enligt modellen? Ange svaret
med ord och ett intervall samt motivera ditt svar.

1. 

T (x) = 0, 6x2 − 5x + 19 0 ≤ x ≤ 9 T (x) x

22.00

(5/2/0) 

Vilken av graferna nedan skulle kunna vara andraderivatan till funktionen 
 ?

Motivera ditt val.

2. 
f(x) = −x5 + 20x4 − 70x3 − 500x2

(1/1/0) 



I koordinatsystemet nedan ser du grafen till derivatan  för en
tredjegradsfunktion  . 

För vilket   -värde har funktionen  en maximipunkt?

Motivera ditt svar.

3. y = f ′ (x)
f (x)

x f (x)

(0/2/0) 

I koordinatsystemet är  ,  och  inritade.

 

Vilken färg har förstaderivatans graf? Motivera ditt svar.

4. f (x) f ′ (x) f ′′ (x)

(0/2/0) 

Blå.

Grön.

Röd.

De kan inte vara de tre funktionerna ,   och  som är ritade i 

koordinatsystemet.

f(x) f´(x) f´´(x)



Här nedanför ser du sex grafer A-F. Avgör för vilken eller vilka grafer det gäller att

a)   

b)    och   

c)   och   

Endast svar krävs.  

5. 

f ′ (1) = 0

f (1) ≥ 2 f ′ (1) < 0

f ′ (1) ≤ 0 f ′′ (1) > 0

(1/1/1) 



a) Bestäm med hjälp av derivata eventuella extrempunkter till funktionen   
    I ditt svar ska du både ange punkternas karaktär och deras koordinater.

b) Gör en teckentabell och bestäm de intervall där  är växande respektive
avtagande.

c) Hur många lösningar har ekvationen  ? 
    Motivera ditt svar.

6. y = 6x2 − x3

y = 6x2 − x3

6x2 − x3 = −18

(4/3/0) 

Lös ekvationen   då   7. f ′ (x) = 0 f (x) = 3e4x − e3x

(1/1/1) 

Figuren visar grafen till   som är derivatan till  .

Funktionen  har en tangent som är parallell men linjen    .

För vilka värden på  gäller det?

Motivera ditt svar.

 

8. y = f ′ (x) f (x)

f (x)
y

2
−x = 3

x

(0/1/2) 



En exklusiv nattklubb har  betalande gäster per månad. Ägaren funderar på att höja
inträdesavgiften som för närvarande är  kr. Ägaren tvekar dock eftersom erfarenheter
från andra nattklubbar visar att varje höjning av inträdet med en krona medför att man
förlorar  gäster per månad.

a) Ställ upp en funktion som beskriver hur intäkterna per månad beror på höjningen i
kronor av inträdesavgiften.

b) Med hur många kronor ska ägaren höja inträdesavgiften om hon vill maximera
intäkterna?

9. 

10 000
120

40

(0/2/2) 

Funktionen  uppfyller villkoren 

Vilka värden kan   anta?

10. f (x)

1.   f (1) = 2

2.    0 ≤ f ′ (x) ≤ 3

f (4)
(0/1/2) 



Din vän ska bygga en bastu med den rektangulär bottenyta på sin tomt. Du är tillfrågad att
beräkna vilka dimensioner den ska ha för att bli så stor som möjligt. Men för att få bygglov
måste bastuns bottenyta hålla sig inom ett bestämt område. Du skissar in området som
bygglovet godkänner i ett koordinatsystem. Skissen motsvarar tomten sedd från ovan.

Du ritar den södra gaveln på bastun längs  -axeln. Då kan bastun ha sitt vänstra övre hörn
på en punkt på linjen . Tomten ger då möjlighet till att det andra hörnet, det övre
högra, kan vara någonstans på en linje som följer kurvan 
 där .

Bestäm det största möjliga värdet på bottenarean  för bastun.

11. 

x

x = 2
f (x) = 0, 01x2 − 0, 8x + 10

2 ≤ x ≤ 10

A(x)
(0/0/4) 


