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funktioner: Eksponential funktioner og Potens funktioner. Inden man går i gang med de to typer funktioner
bør man gennemgå side 4, hvor der står vigtige informationer om funktioner generelt og hvor de fagudtryk,
der anvendes i hæftet er forklaret. I indledningen til hver af de to typer af funktioner (side 5 og side 19) står
information om, hvor de pågældende funktioner finder anvendelse. Også her gennemgås fagudtryk, der

specielt har med disse funktioner at gøre. Siderne i hvert kapitel er opdelt således, at først forklares og vises
med eksempler og derefter er der opgaver. Opgaverne giver træning i forståelse af eksemplerne og yderligere
indsigt. Mange af opgaverne kræver brug af en lommeregner med taster, der gør det muligt at lave uddrage
rødder og lave potens-regning. I brugervejledningen til lommeregneren står, hvordan man anvender disse
taster til løsning af opgaver. Fra side 27 er facitliste. Der kan man se forslag til løsninger. Læs mere på:

bernitt-matematik.business.site om samtlige titler i serien brikkkerne.... bernitt-matematik.dk forlægger sig
ethvert ansvar for eventuelle følger af at bruge hæftet.
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