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grundbog 1 Preben Bernitt Hent PDF Denne bog indeholder de regnemetoder og den matematik, der indgår i
Folkeskolens afgangsprøve og Almne voksenuddannelses prøve efter trin G. Bogen er inddelt i 11 kapitler,
der indledes med en kort præsentation af indholdet. Kapitlerne kan anvendes uafhængigt af hinanden. Det
anbefales dog at man har kendskab til regnemetoderne i kapitel 1 – 2 før man går i gang med de øvrige

kapitler. Bogen er opbygget med henblik på at opnå den størst mulige sikkerhed i anvendelse af
regnemetoder. Opgavemængden er derfor gjort så stor som mulig og anvisning af regnemetoder gives ved

kortfattede tekster og gennemregnede opgaveeksempler. Dette bør suppleres med anvendelse af metoderne på
dagligdags situationer ved anvendelse af autentiske materialer indsamlet af kursister og lærer. Opgaverne i
denne bog er udvalgt med henblik på så sikkert og ukompliceret som muligt at indlære de pågældende

regnemetoder. For nogle kursister og i nogle undervisningsmæssige sammenhænge vil opgavemængden være
for stor, således at et vist udvalg vil være rimeligt. Bagerst er facitliste til samtlige opgaver. Bernitt-

matematik.dk fralægger sig ethvert ansvar for fejl i facitlisten og modtager med tak forslag til rettelser.
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