
potenstal og præfikser trin 1, brikkerne til
regning & matematik

Hent bøger PDF

Preben Bernitt
potenstal og præfikser trin 1, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Potenser og

præfikser lyder som meget matematiske emner. I virkeligheden er det dog noget, man bruger hver dag. For
eksempel er vores tal-system bygget op ved hjælp af potenser, og præfikser kender man fra ordene kilo, deci
og centi i forbindelse med tal med benævnelser. Dette hæfte er lavet til den, der kender noget til talsystemets
opbygning og til de mest brugte benævnelser, og svarende til det, der gennmgås i: Tal og Regning, Basis: De

fire regningsarter. I dette hæfte får man en grundigere gennemgang af tallenes opbygning og brug af
benævnelser. Man kommer specielt til at arbejde med benævnelser for længder, vægt, rumfang, hastighed og
tid. Benævnelser for areal og rumfang står her ikke noget om. Det kan man finde i hæftet: Areal og rumfang
1. Ved eksempler vises det, hvordan man regner i forskellige situationer. Derefter er der opgaver, man skal
løse. Til nogle af opgaverne skal man bruge lommeregner. Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man
har forstået eksemplerne, og man kan se, at man uden problemer kan løse opgaverne, kan man springe dem
over. På side 22 er facitliste til opgaverne. Dér kan man se forslag til løsninger. Fra side 28 og frem er samlet

de regler, der gennemgås i hæftet. Se alle brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site

 

Potenser og præfikser lyder som meget matematiske emner. I
virkeligheden er det dog noget, man bruger hver dag. For eksempel
er vores tal-system bygget op ved hjælp af potenser, og præfikser
kender man fra ordene kilo, deci og centi i forbindelse med tal med

benævnelser. Dette hæfte er lavet til den, der kender noget til
talsystemets opbygning og til de mest brugte benævnelser, og
svarende til det, der gennmgås i: Tal og Regning, Basis: De fire
regningsarter. I dette hæfte får man en grundigere gennemgang af

tallenes opbygning og brug af benævnelser. Man kommer specielt til
at arbejde med benævnelser for længder, vægt, rumfang, hastighed
og tid. Benævnelser for areal og rumfang står her ikke noget om. Det



kan man finde i hæftet: Areal og rumfang 1. Ved eksempler vises det,
hvordan man regner i forskellige situationer. Derefter er der opgaver,
man skal løse. Til nogle af opgaverne skal man bruge lommeregner.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået
eksemplerne, og man kan se, at man uden problemer kan løse
opgaverne, kan man springe dem over. På side 22 er facitliste til

opgaverne. Dér kan man se forslag til løsninger. Fra side 28 og frem
er samlet de regler, der gennemgås i hæftet. Se alle brikkerne... på:

bernitt-matematik.business.site
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