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Lærebog i matematik Morten Brydensholt Hent PDF Forlaget skriver: Lærebog i matematik, B1 er beregnet
til matematikundervisningen i gymnasiet på B-niveau.  B1 omhandler tal, geometri, deskriptiv statistik og
funktioner og dækker kernestoffet med relevante beviser og eksempler. Teksten er løbende suppleret med

henvisning til øvelser, som befinder sig bagest i bogen. Som supplerende stof indeholder bogen blandt andet
et helt kapitel om historiske andengradsligninger.  I sin helhed dækker bogen til fulde det eksamensgrundlag,
man kan forvente opnået i løbet af 1g. Bogen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager
at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er
lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever

der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer.

B1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik, historiske andengradsligninger og funktioner.
B2 dækker funktioner og deres fortegn, differentialregning, integration og areal, sandsynligheder og chi-i-

anden-test.

B1 sammen med B2 er skrevet, så det er muligt at fortsætte på A-niveau uden yderligere supplering.
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