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formler og ligninger trin 2, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Dette hæfte handler
om at bruge, omdanne og fremstille formler og bruge dem til at løse regnemæssige problemer, der ellers ville
være meget vanskelige at tænke sig til løsningen af. Hæftet er lavet til den, der kender til at bruge formler og
løse simple ligninger Det kan man have fået kendskab ved at arbejde med hæftet: Formler og ligninger trin 1.
På side 20 og øverst side 21 står de regneregler til løsning af ligninger, der gennmgås i det hæfte. Det kan
være en fordel at læse dette inden man går i gang med opgaverne i dette hæfte. Hæftet starter med arbejde

med formler i praktiske situationer. Derefter følger nogle sider af mere teoretisk art. Disse sider er nødvendige
for at lære at fremstille og bruge egne formler og ligninger. Ved eksempler vises det, hvordan man bearbejder
formler i forskellige situationer og fagudtryk forklares. Derefter er der opgaver man skal løse. Man behøver
ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået eksemplerne og kan se, at man uden problemer kan løse

opgaverne kan man springe dem over. På side 18 er en facitliste. Dér kan man se om man regner rigtigt. På
side 20 til 23 er samlet de regneregler og fagudtryk, som arbejdet med dette hæfte indlærer. Siderne kan også
bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i hæftet man

kan læse mere. Se alle hæfter i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site

 

Dette hæfte handler om at bruge, omdanne og fremstille formler og
bruge dem til at løse regnemæssige problemer, der ellers ville være
meget vanskelige at tænke sig til løsningen af. Hæftet er lavet til den,
der kender til at bruge formler og løse simple ligninger Det kan man
have fået kendskab ved at arbejde med hæftet: Formler og ligninger
trin 1. På side 20 og øverst side 21 står de regneregler til løsning af
ligninger, der gennmgås i det hæfte. Det kan være en fordel at læse
dette inden man går i gang med opgaverne i dette hæfte. Hæftet
starter med arbejde med formler i praktiske situationer. Derefter

følger nogle sider af mere teoretisk art. Disse sider er nødvendige for



at lære at fremstille og bruge egne formler og ligninger. Ved
eksempler vises det, hvordan man bearbejder formler i forskellige
situationer og fagudtryk forklares. Derefter er der opgaver man skal
løse. Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået
eksemplerne og kan se, at man uden problemer kan løse opgaverne
kan man springe dem over. På side 18 er en facitliste. Dér kan man
se om man regner rigtigt. På side 20 til 23 er samlet de regneregler
og fagudtryk, som arbejdet med dette hæfte indlærer. Siderne kan
også bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet fordi der ved hver
regel er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere. Se alle
hæfter i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=formler og ligninger trin 2, brikkerne til regning & matematik&s=dkbooks

