
Matematiske formler og fagord
Hent bøger PDF

Matematiske formler og fagord Hent PDF Forlaget skriver: Til matematik i (6.) 7. - 10. klasse og folkeskolens
prøver i matematik. Denne udgivelse indeholder dels matematiske formler, dels forklaringer og eksempler på

fagord, som er centrale i folkeskolens matematikundervisning, jf. Fælles Mål 2015. Tillige er der afsat
notatsider til elevernes egne notater samt en lærervejledning med anvisning på brug af bogen i dagligdagen.
Indholdet er udvalgt på baggrund af mål og læseplan for matematik, og teksten er opbygget på en måde, som
svarer til opbygningen af Fælles Mål: Matematiske kompetencer Tal og algebra Geometri og måling Statistik
og sandsynlighed Hvert afsnit er opdelt i færdigheds- og vidensområderne. Bagerst er der et stikordsregister. I
afsnittet om de matematiske kompetencer er karakteristikken af de seks kompetencer formuleret til elever.
Disse formuleringer er omsat fra tilsvarende formuleringer til læreren i læseplanen. Udgivelsen er tænkt som
et supplerende materiale til matematikundervisningen på (6.)7.-10. klassetrin og som et hjælpemiddel til
prøverne i matematik. Elever må medbringe ´Matematiske formler og fagord´ på lige fod med andre

hjælpemidler, som har været anvendt i den almindelige undervisning, til de skriftlige og mundtlige prøver i
matematik efter 9. og 10. kl., bortset fra til prøven uden hjælpemidler.

 

Forlaget skriver: Til matematik i (6.) 7. - 10. klasse og folkeskolens
prøver i matematik. Denne udgivelse indeholder dels matematiske
formler, dels forklaringer og eksempler på fagord, som er centrale i
folkeskolens matematikundervisning, jf. Fælles Mål 2015. Tillige er
der afsat notatsider til elevernes egne notater samt en lærervejledning
med anvisning på brug af bogen i dagligdagen. Indholdet er udvalgt

på baggrund af mål og læseplan for matematik, og teksten er
opbygget på en måde, som svarer til opbygningen af Fælles Mål:
Matematiske kompetencer Tal og algebra Geometri og måling

Statistik og sandsynlighed Hvert afsnit er opdelt i færdigheds- og
vidensområderne. Bagerst er der et stikordsregister. I afsnittet om de
matematiske kompetencer er karakteristikken af de seks kompetencer
formuleret til elever. Disse formuleringer er omsat fra tilsvarende
formuleringer til læreren i læseplanen. Udgivelsen er tænkt som et
supplerende materiale til matematikundervisningen på (6.)7.-10.
klassetrin og som et hjælpemiddel til prøverne i matematik. Elever
må medbringe ´Matematiske formler og fagord´ på lige fod med
andre hjælpemidler, som har været anvendt i den almindelige

undervisning, til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik efter
9. og 10. kl., bortset fra til prøven uden hjælpemidler.
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