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Har du styr på din matematik Flemming Clausen Hent PDF Kan du huske, hvordan man lægger to brøker
sammen? Kan du uden problemer løse en ligning? Er du klar over, hvordan man bruger Pythagoras' sætning?

Ved du, hvad en diskriminant er? Har du i det hele taget styr på de mest grundlæggende ting inden for
matematik?   Få et forspring ved starten af din ungdomsuddannelse. Få genopfrisket den matematik, som du

tidligere har lært, men som du måske helt eller delvist har glemt igen. Få styr på problemer med
grundlæggende regning med tal og bogstaver eller med at løse ligninger.Der er hjælp at hente i denne bog,
som også hjælper dig på vej med elementære funktioner samt med trigonometriske beregninger inden for
geometri.Brug bogen som en guide, du kan have ved hånden, når du arbejder med matematik. Slå op i den,

når du er i tvivl. Prøv dig selv af ved hjælp af bogens øvelser, og brug de mange eksempler til at få styr på din
matematik.
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problemer løse en ligning? Er du klar over, hvordan man bruger
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hele taget styr på de mest grundlæggende ting inden for matematik?  

Få et forspring ved starten af din ungdomsuddannelse. Få
genopfrisket den matematik, som du tidligere har lært, men som du
måske helt eller delvist har glemt igen. Få styr på problemer med
grundlæggende regning med tal og bogstaver eller med at løse

ligninger.Der er hjælp at hente i denne bog, som også hjælper dig på
vej med elementære funktioner samt med trigonometriske

beregninger inden for geometri.Brug bogen som en guide, du kan
have ved hånden, når du arbejder med matematik. Slå op i den, når
du er i tvivl. Prøv dig selv af ved hjælp af bogens øvelser, og brug de

mange eksempler til at få styr på din matematik.
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