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Forløb 1: Grundforløb matematik

Forløb 1 Grundforløb matematik

Indhold Lineærefunktioner, stykvis lineære funktioner, lineær regression.

Noter:
Hej. Jeg vil bede jer læse s. 19-23 (minus "Tal og variable") og s.
25 -26 i matc bogen, som ligger på Uddata+ (filen hedder "definitionsm-
ængde mv.") Jeg vil bede de af jer, som ikke nåede at løse øvelse 2.4.1
og 2.4.2 i hånden, at løse det vha. at håndberegninger i maple. I må
kontrollere jeres svar i vha. "solve" knappen i maple. Mvh Lene Mvh Le-
ne
Hej. Jeg vil bede jer læse kap. 2.7 til og med eks. 2.7.1. Derudover
vil jeg bede jer løse opg. b om dobbeltuligheder og vejl. sæt 2 nr.
4. Mvh Lene
Kære hhx1t. Jeg vil bede jer løse "Ekstra opgaver lineære funktioner"
til denne gang. (Ligger under opgaver) Mvh Lene
Hej. Jeg vil bede jer læse kap. 2.6 afsnittet om dobbelt udligheder.
Prøv om I kan løse opg. b om dobbeltuligheder. Jeg skal nok vise det
i maple ved tavlen i morgen. Mvh Lene
Hej. Jeg vil bede jer lave følgende opgaver i vejl. sæt 1: nr. 1,2,3
samt nr. 1 og 2 i vejl. sæt 2. Mvh Lene
Hej. Jeg vil bede jer læse kap. 2.1 fra og med eks. 2.2.2 til kap.
2.3 (minus øvelser). Hvis I ikke nåede opgave 42 a,b,c og 43 a,b vil
jeg bede jer, lave det I ikke nåede. Mvh Lene
Kære hhx1. Prøv om I kan lave opg. 6 i opgavesæt 1 til næste gang.
God weekend til jer. Mvh Lene
Kære hhx1t. Jeg vil bede jer læse kap. 2.9 og løse opgave nr. 7 i vejl.
sæt 3, hvis I ikke nåede det. HUSK at skrive forklarende tekst i jer-
es opgaveløsning. Mvh Lene
Hej. Jeg vil bede jer læse afsnit 2.1 til i dag. Mvh Lene
Hej. Jeg vil bede jer læse kap. 5.2. Prøv om I kan løse opg. 2.5.1 b)
i maple selv. Næste gang viser jeg nogle eksempler i maple fra tavl-
en, så det bliver lidt nemmere for jer. Mvh Lene
Hej. Jeg vil bede jer læse kap. 2.2 til næste gang. Og derudover vil
jeg bede jer lave opg. 2.2.2 og 2.2.4, hvis I ikke nåede det. Mvh Lene

Hej. Jeg vil bede jer læse kap. 2.6 om "Uligheder" til næste gang. Der-
udover vil jeg bede jer løse opg. 2.5.1 og 2.5.2 og opgave b,c,e om ul-
igheder til næste gang, hvis I ikke nåede det. Mvh Lene

Opgaver:
Projektopgave lineære funktioner
Hjemmeopgave matematik

Omfang 35 lektioner / 26.25 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder
herunder simple it-baserede løsningsmetoder fra fagets indhold
genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentatio-
ner af matematiske problemstillinger samt afgøre, hvornår de forskelli-
ge repræsentationsformer er hensigtsmæssige
håndtere simple formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsp-
rog og dagligt talt eller skrevet sprog
i begrænset omfang anvende symbolsprog til løsning af simple problem-
er med matematisk indhold
læse simple matematiske tekster
have kendskab til simple matematiske ræsonnementer
gennemføre simple modelleringer primært inden for samfundsvidenskabeli-
ge og økonomiske fagområder ved anvendelse af variabelsammenhænge, sta-
tistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have viden om
modellens muligheder og begrænsninger
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
beherske fagets mindstekrav

Kernestof:
grundlæggende regnefærdigheder; procentregning og indekstal, overslags-
regning, regningsarternes hierarkifunktionsbegrebet; repræsentationsfo-
rmer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og fortegnsvariation, mo-
notoniforhold og ekstrema
grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner herunder stykkev-
ist lineære funktioner, andengradspolynomier og eksponentielle funktio-
ner

Væsentligste
arbejdsformer


