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Koordinatsystemer, grafer og skemaer støder man på mange steder: Aviser bruger dem f.eks. til at vise,

hvordan arbejdsløsheden har udviklet sig, eller hvordan den fordeler sig mellem landsdelene. I de tekniske
fag bruges grafer og skemaer f.eks. til at vise sammenhænge f. eks. sammenhængen mellem en bils fart og

dens bremselængde.

Og så bruges koordinatsystemer til at finde ud af, hvor man skal tegne på et stykke papir eller en dataskærm
og ved computerstyrede maskiner bruges de til at bestemme de bevægelser, maskinen skal udføre.

Dette hæfte er lavet til den, der har brug for grundlæggende viden om koordinatsystemer, grafer og skemaer,
og specielt er det lavet til den, der har behov for et godt grundlag til at kunne arbejde med emnerne geometri,

funktioner og statistik. I disse emner anvendes koordinatsystemer, grafer og skemaer hyppigt.

I dette hæfte vises med eksempler, hvordan man læser og bruger koordinatsystemer, grafer og skemaer.
Derefter er der opgaver at løse. Hæftet begynder med en række øvelser, der skal gøre en fortrolig med

koordinatsystemer. Derefter følger sider, hvor man bruger dem i praktiske situationer.
Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået eksemplerne og kan se, at man uden problemer

kan løse opgaverne, kan man springe dem over.

På side 18 er der en facitliste. Dér kan man se forslag til løsninger.

På side 20, 21 og 22 er samlet de regler og begreber, som arbejdet med hæftet indøver. Disse sider 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 brikkerne.... på: bernitt-matematik.business.site
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