Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin

August 2019-Juni 2020

Institution

VUC Syd

Uddannelse

HF

Fag og niveau

Hf matematik C

Lærer(e)

Bedia Akyar Møller

Hold

121-0029

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Retur

Titel Tal og bogstavsregning
1
Titel Ligninger
2
Titel Lineære funktioner, lineær regression og linearitet
3
Titel Eksponentiel udvikling, potensfunktioner, regression og mere om funktioner
4
Titel Procent, renteformlen og annuiteter, annuitetsformlen
5
Titel Trigonometri
6
Titel Statistik
7
Titel Sandsynlighedsregning
8
Titel Repetition- Eksamens træning
9

Side 1 af 10

Titel 1

Tal og bogstavregning

Indhold

Materiale:
Mat C HF, forfattere Jens Carstensen, Jesper Frandsen og Esben
Lorenzen Systime.dk, ISBN: 978-87-616-8843-9. Link:
Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på følgende
link:
http://matchf.systime.dk
Kapitel 1
• De elementære regningsarter
• Anden brug af parenteser
• Brøker
• Potens og rod
• Reduktion af bogstavudtryk
• Numerisk værdi
Supplerende materialer: www.frividen.dk

Omfang

Estimeret til 15 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer:
Der er arbejdet med at udvikle de elementære regningsarter for tal og
brøker. Grundlæggende færdigheder i regneregler for tal og
bogstavudtryk.
IT: Kunne bruge mitvuc samt kunne bruge i-bog og løse opgaver

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt og gruppe.
Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Side 2 af 10

Titel 2

Ligninger

Indhold

Materiale: Forfattere Jens Carstensen og Jesper Frandsen
Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på følgende
link:
http://matchf.systime.dk
Kapitel 2
•
•

Førstegradsligning med én ubekendt
Intervaller

Supplerende stof:
•
•

Ligninger der ikke har én løsning
Relevante formler

Supplerende materialer: www.frividen.dk
Omfang

Estimeret til 10 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer:
At kunne håndtere simple ligninger og kunne opstille simple sådanne ud fra
sproglig beskrivelse. Opstille ligninger ud fra tekst og løsning af ligninger
hvor den ubekendte står i højere potens.
IT: Anvendelse af IT-programmer
Almene & personlige. Evaluering af egen indsats, samt skriftlig og
mundtlig formidling.

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt og gruppe. Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Side 3 af 10

Titel 3

Lineære funktioner, lineær regression og linearitet

Indhold

Materiale:
Jens Carstensen og Jesper Frandsen: Mat C hf (i-bog)
Forlag; Systime

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på følgende
link:
http://matchf.systime.dk
Kapitel 3
• Den rette linjes ligning
• Lineære modeller
• Lineær regression
• Grafisk løsning af ligninger
• Omvendt og ligefrem proportionalitet
Supplerende stof:
Bevis for hældningskoefficient a ud fra to grafpunkter.
Supplerende stof:
Bevis for regneforskrift, bevis for fremskrivningsfaktor a ud fra to
grafpunkter.
Bevis for formlerne for fordoblings- og halveringskonstant.
Supplerende materialer: www.frividen.dk
Omfang

Estimeret til 15 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer:
IT: Anvendelse af IT-programmer
Arbejde med nogle grundlæggende modeller til beskrivelse af
sammenhænge mellem variable. Kunne lave grafer og vurdere sådanne.
Aflæse forskrift ud fra graf, opstille forskrift ud fra to punkter, finde
skæring mellem linjer, ligefrem proportionalitet og lineær regression
Anvendelse, opstilling og vurdering af matematiske modeller.
Den rette linjes ligning, lineære modeller og deres anvendelse i dagligdagen
samt lineær regression.

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt og gruppe. Øvelses opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Side 4 af 10

Titel 4

Eksponentiel udvikling, potensfunktioner, Regression og mere om funktioner
Jens Carstensen og Jesper Frandsen: Mat C hf (i-bog)

Indhold

Forlag; Systime

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på følgende link:
http://matchf.systime.dk

Kapitel 5
• Eksponentiel udvikling
• Fordobling og halvering
• Fordoblings- og halveringskonstant
• Potensfunktioner
• Introduktion til 2.gradspolynomiet
• Introduktion til logaritmefunktioner
• Anvendelser
• Øvelser i regression og residualplot
Kapitel 4 (Mere om funktioner)
•
•
•

Andengradspolynomiet
Monotoniforhold
Potenser og logaritmer

Supplerende materialer: www.frividen.dk
Omfang

Estimeret til 40 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer:
IT: Anvendelse af IT-programmer.
Der er arbejdet med graf og regneforskrift for den eksponentielle funktioner
potenser.
Beskrivelse af halveringstid samt fordoblingstid for den eksponentielle
funktion.
Der er arbejdet med graf og regneforskrift for den potensfunktioner Beskrivelse
af andengradspolynomiet samt monotoniforhold

Væsentligste
Individuelt og gruppe. Øvelser og opgaver.
arbejdsformer Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Side 5 af 10

Titel 5

Procent, renteformlen og annuiteter, annuitetsformlen

Indhold

Jens Carstensen og Jesper Frandsen: Mat C hf (i-bog)
Forlag; Systime

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på følgende
link: http://matchf.systime.dk
Kapitel 5
•
•
•

Procent
Indekstal
Renteformel

Kapitel 8
•
•
•

Annuitetsopsparing
Gældsannuitet
Annuitetslån

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses på følgende link:
https://mathfc.systime.dk/index.php?id=537
•
•
•

Kombinatorik
Grundlæggende sandsynlighedsregning
Symmetrisk sandsynlighedsfelt

Supplerende stof:
www.frividen.dk
Omfang

Estimeret til 20 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer:
IT: Anvendelse af IT-programmer
Økonomiske perspektiveringer af procentregning ved indføring af
annuiteter og deres anvendelse i dagligdagen
Almene & personlige: Skriftlig og mundtlig formidling
Øvelser i ræsonnementer.
Almene & personlige: Skriftlig og mundtlig formidling

Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt og gruppe Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.
Side 6 af 10

Titel 6

Trigonometri

Indhold

Jens Carstensen og Jesper Frandsen: Mat C hf (i-bog)
Forlag; Systime

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på følgende
link:
http://matchf.systime.dk
Kapitel 6
• Ensvinklede trekanter
• Pythagoras' sætning
• Sinus og cosinus
• Den retvinklede trekant
• Tangens
• Sinusrelationerne
• Cosinusrelationerne
• Trekantskonstruktion med et CAS-program
www.frividen.dk
Omfang

Estimeret til 30 lektioner

Særlige
fokuspunkter

IT: Anvendelse af IT-programmer
Anvendelse simple geometriske modeller og løsning af simple
geometriske problemer. Ræsonnementer og bevisførelse inden for
trigonometrien.
Almene & personlige: Skriftlig og mundtlig formidling
Individuelt og gruppe. Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Væsentligste
arbejdsformer

Side 7 af 10

Titel 7

Statistik

Indhold

Jens Carstensen og Jesper Frandsen: Mat C hf (i-bog)
Forlag; Systime

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på
følgende link:
http://matchf.systime.dk
Kapitel 7
Grupperede observationer
Ugrupperede observationer
•
•
•
•
•

Hyppigheds- og frekvensfordeling
Diagrammer
Deskriptorer
Indsamling af data
Øvelser

Supplerende stof:
Bevis for hældningskoefficient a ud fra to grafpunkter.
www.frividen.dk
Omfang

Estimeret til 15 lektioner

Særlige fokuspunkter

Kompetencer:
IT: Anvendelse af IT-programmer
Give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle
konklusioner i et klart sprog
Individuelt og gruppe. Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Væsentligste
arbejdsformer

Side 8 af 10

Titel 8

Sandsynlighedsregning

Indhold

Jens Carstensen og Jesper Frandsen: Mat C hf (i-bog)
Forlag; Systime

Al materiale der henvises til nedenfor kan ses ved at gå ind på
følgende link:
http://matchf.systime.dk
Kapitel 9
•
•
•
•
•
•

Sandsynlighedsfelt
Hændelser
Symmetrisk sandsynlighedsfelt
Kombinatorik
Multiplikationsprincippet
Permutationer

Supplerende stof:
Bevis for regneforskrift, bevis for fremskrivningsfaktor a ud fra to
grafpunkter.
Bevis for formlerne for fordoblings- og halveringskonstant.
www.frividen.dk
Omfang
Særlige fokuspunkter

Estimeret til 15 lektioner
Kompetencer:
IT: Anvendelse af IT-programmer

Eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem
variable.
Almene & personlige: Skriftlig og mundtlig formidling
Regression og residualplot
Væsentligste
arbejdsformer

Individuelt og gruppe Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Side 9 af 10

Titel 9

Repetition- Eksamens træning

Indhold

Terminsprøve
Tidligere eksamenssæt
Hjemmesider:
www.frividen.dk
www.systime.dk
start.mitvuc.dk

Omfang

Estimeret til 10 lektioner

Særlige fokuspunkter

Kompetencer:
Almene & personlige:
Skriftlig formidling
Mundtlig formidling.
Bearbejdning og opsamling af noter.
Strukturering/disponering af stof og tid

Væsentligste arbejdsformer Individuelt og gruppe. Øvelser og opgaver.
Selvfremstillede skriftlige afleveringsopgaver.

Side 10 af 10

