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Matema10k - matematik for 10. klasse er fyldt med konkrete eksempler, perspektiverende tekster og hvert
afsnit afsluttes med et opsummerende ´Hvad har du lært?´.

Systemet lægger vægt på at perspektivere matematikken og give valgmuligheder i arbejdet med matematik.
Bøgerne er derfor også særdeles brugbare ift. differentieret undervisning.

Bogen gennemgår:

· Tal

· Regningsarterne og deres hierarki

· Brøker og procentregning

· Ligninger (. og reduktion)

· Koordinatsystemet

· Funktioner og grafer

· Formler, kendte og ukendte

· Figurer (firkant, trekant, cirkel og ellipse)

· Omkreds, areal og rumfang

· Omregning mellem enhederTrigonometri i retvinklede trekanter

· Konstruktion, ligedannethed, kongruens og målestoksforhold

· Tegninger i perspektiv

· Kombinatorik

· Sandsynlighedsregning

· Statistik, beregninger, tabeller, grafer og diagrammer

Herudover er der ideer til læreren, stikordsregister samt opgaver og facitliste.

Matema10k er et system af lærebøger til de ældste trin i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Den
succesrige serie har eksisteret siden 2005 og er her stilet til 10. klasse.

Lene Mardahl underviser i matematik og naturfag på Københavns VUC.

 

Forlaget skriver:

Matema10k - matematik for 10. klasse er fyldt med konkrete
eksempler, perspektiverende tekster og hvert afsnit afsluttes med et

opsummerende ´Hvad har du lært?´.

Systemet lægger vægt på at perspektivere matematikken og give
valgmuligheder i arbejdet med matematik. Bøgerne er derfor også

særdeles brugbare ift. differentieret undervisning.

Bogen gennemgår:

· Tal

· Regningsarterne og deres hierarki



· Brøker og procentregning

· Ligninger (. og reduktion)

· Koordinatsystemet

· Funktioner og grafer

· Formler, kendte og ukendte

· Figurer (firkant, trekant, cirkel og ellipse)

· Omkreds, areal og rumfang

· Omregning mellem enhederTrigonometri i retvinklede
trekanter

· Konstruktion, ligedannethed, kongruens og målestoksforhold

· Tegninger i perspektiv

· Kombinatorik

· Sandsynlighedsregning

· Statistik, beregninger, tabeller, grafer og diagrammer

Herudover er der ideer til læreren, stikordsregister samt opgaver og
facitliste.

Matema10k er et system af lærebøger til de ældste trin i folkeskolen
og på ungdomsuddannelserne. Den succesrige serie har eksisteret

siden 2005 og er her stilet til 10. klasse.

Lene Mardahl underviser i matematik og naturfag på Københavns
VUC.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Matema10k&s=dkbooks

