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tal og algebra 2+, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Hæftet behandler to emner:
- Rationelle og irrationelle tal (side 5)
- Tal-følger og tal-rækker (side 11)

Man kan arbejde med de to emner uafhængdigt af hinanden.

Rationelle tal er alle tal, der kan skrives som brøk og irrationelle tal er tal, der ikke kan skrives som brøk.
Arbejdet i dette hæfte med disse taltyper handler dels om at skelne dem fra hinanden og dels om regneregler

for regning med irrationelle tal.

Tal-følger og talrækker er et meget gammelt matematisk fag. Det handler om, at finde mønstrer i forskellige
følger eller rækker af tal. Arbejdet med dette fører overraskende også til praktisk anvendelige resultater,

hvilket blandt andet vises i dette hæfte.

Arbejdet med emnerne er bygget op sådan:
Først præsenteres man for begreber og definitioner, som bruges i de efterfølgende forklaringer. Dernæst følger

opgaver med stigende sværheds grad.

På side 21 er facitliste med forslag til facit på opgaverne.

bernitt-matematik.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle følger af at bruge hæftet.

Se alle brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site
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