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bruges meget i tekniske og finansielle fag. I stedet for at skrive med almindelige ord, hvordan man regner

noget ud, bruger man matematiske tegn og forkortelser i formler. En af fordelene ved at kunne bruge formler
er, at man med en formel kan udregne noget, som man ikke selv kan tænke sig til. Formler er altså ligesom
maskiner: Man behøver ikke selv at kunne bygge dem for at bruge dem. Man skal altså ikke kunne forstå,
hvorfor formlen er opbygget som den er, men man skal forstå at bruge den. Dette hæfte er lavet til den, der
ikke tidligere har lært at bruge formler. Først lærer man at læse dem, og dernæst lærer man at bruge dem i

forskellige praktiske situationer. For at kunne arbejde med dette hæfte, skal man helst kunne regne lidt, og det
vil også være en fordel, hvis man er fortrolig med en lommeregner. Det kan man blive ved at arbejde med
hæftet: Tal og regning, Basis: De fire regningsarter. I dette hæfte vises med eksempler og forklaringer,

hvordan man læser og bruger formler. Derefter er der opgaver, man skal løse. 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 14 er en facitliste. Dér kan man se forslag til løsninger. På side 15 er
samlet de regneregler og metoder, som arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en

indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.
Se alle titler i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site
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