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Hej !

Jag har några frågor kring matematik C , kan du förklara lite så att jag förstår lite hur du gör osv. 
För att jag har väldigt svårt för matematik. 

Tacksam för hjälpen.

Med vänlig hälsning 

1. a) 2x(x + 4)(6 − 3x) = 0

b) (x + 3)2 = −4x

2. Ett företag gör prognosen att deras resultat kommer att följa formeln där t är antalet år efter 2009: 

F(t) = −3t2 + 24t − 36 

När kommer företaget att gå med vinst?

3. a) Bestäm ekvationen för den linje som går genom punkterna (−2, 5) och (4, −7).

b) I vilken punkt skär linjen i a) x-axeln?

4. För vilket/vilka x är uttrycket 5x/(3 x + 12) ej definierat? 

Lundaricardo svarar: 
26 maj 2011 15:21 

1 – a) Man kan se helt direkt att ekvationen i a) är ett resultat av multiplikationen av tre faktorer, 
nämligen 2x, (x + 4), och (6 − 3x) och det betyder helt enkelt att varje gång en av faktorerna är lika 
med 0 (noll) så händer det att hela ekvationen också blir lika med noll. Det vill säga: 

2x = 0 betyder att när x = 0 så blir också hela ekvationen lika med noll. 

(x + 4) = 0 betyder att när x = -4 så blir också hela ekvationen lika med noll. 

(6 – 3x) = 0 betyder att när x = 2 så blir också hela ekvationen lika med noll. 

Lätt och enkelt, eller hur? 

b) Här ska vi göra lite algebra: 

(x + 3)2 = −4x 



Vi delar hela ekvationen med 2 så vi får: 

(x + 3) = −2x dvs 3x + 3 = 0 eller x = -1 

2 -  Funktionen är en av andra grad, det vill säga, den är nämligen en parabol. Vi ska derivera 
funktionen och ställa resultatet lika med 0 (noll) så vi kan hitta den punkten (värdet) för variabeln 
”t” när kurvan vänder uppåt. Vi ska se: 

Vi har  F(t) = −3t2 + 24t − 36 

Dess derivata är då 

246)]([ +−= ttFD   så vi säger 0246 =+− t  det vill säga 4=t  

Nämligen, året 2009 plus 4 år så blir det lönsamt för företaget: Året 2013. 

3 – a) Vi vet att en linje definieras på följande sätt: 

bmxy +=  där ”m” är lutningen och ”b” är punkten där x är lika med 0 (noll). 

Lutningen ”m” kan räknas med hjälp av de två punkterna (−2, 5) och (4, −7), liksom: 
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När x = 0 så har vi med hjälp av en av punkterna, vilken av de två som helst [exempelvis (-2, 5)]: 

b+−⋅−= )2(25  då b = 1 

Så 12 +−= xy  

b) X-axeln skärs vid y = 0 (noll). Sååå... 

120 +−= x  då 2
1=x

 

4 - Uttrycket 5x/(3 x + 12) blir ej definierat när nämnaren blir lika med 0 (noll) eftersom division 
med noll tillåtes inte. 

Så (3x + 12) = 0 betyder att x =  -4 

Var så god... 


