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Undervisningsbeskrivelse  

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 

Termin Forår 2020 

Institution KBH Syd HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Matematik B 

Lærer(e) Christine Dubernard (CJD) 

Hold 0buma18 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Tal og ligninger  

Titel 2 Analytisk Geometri  

Titel 3 Polynomier 

Titel 4 Differentialregning 

Titel 5 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Titel 6 Forberedelsesmateriale - vektorer 

Titel 7  Funktionstyper og regression 

Titel 8 Repetition og forberedelse på mundtlig eksamen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 2 Analytisk geometri 

Indhold https:https://plushfb.systime.dk/ 

Reduktion 

Gentagelse af potensregneregler 

Potenser med brøker og negative tal som eksponent 

Kvadratsætninger 

Andengradsligninger 

Faktorisering og brug af nulreglen 

Omfang  10 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Bevisførelse og ræsonnementer, regning i hånden 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde/fremlæggelse af små 
beviser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 2 Analytisk geometri 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2018-e-math-dk-b/home/04-
analytisk-geometri 

https://plushfb.systime.dk/ 

Den rette linjes ligning 

Afstand mellem punkter og fra punkt til linje 

Vinkler mellem linjer 

Cirklen, cirkeltangenter og skæring mellem cirkel og linje 

Parablen og skæring mellem parabel og linje 

Omfang  15 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Grafisk repræsentation, bevisførelse og ræsonnementer, IT i undervisningen 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 3 Polynomier 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2018-e-math-dk-b/home/01-
polynomier 

https://plushfb.systime.dk/  

Polynomier af forskellig grad og deres grafer 

Andengradspolynomiet 

Omfang 6 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Grafisk repræsentation, induktivt arbejde, bevisførelse og ræsonnementer, IT 
i undervisningen 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  

Titel 4 Differentialregning 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2018-e-math-dk-b/home/02-
differentialkvotient 

https://plushfb.systime.dk/ 

Funktionsbegrebet 

Tretrinsreglen 

Regneregler for differentialkvotient 

Sammensat funktion 

Monotoniforhold og ekstrema 

Kontinuert og differentiabel funktion 

Fortolkning af differentialkvotient 

Tangentens ligning 

Omfang 26 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Grafisk repræsentation, induktivt arbejde, bevisførelse og ræsonnementer, IT 
i undervisningen 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  

Titel 5 Sandsynlighedsregning og kombinatorik 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2018-e-math-dk-b/home/05-statistik 

https://plushfb.systime.dk/ 

Gentagelse af kombinatorik- kombinationer - permutationer  

Gentagelse af basis sandsynlighedsregning 

Den stokastiske variable - middelværdi og spredning 

Binomialfordeling  

Binomialtest  

Konfidensinterval 

Omfang 15 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Grafisk repræsentation, IT i undervisningen, dataindsamling 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde, undersøgelsesbaseret 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 6 Forberedelsesmateriale - Vektorer 

Indhold Forberedelsesmaterialet fra ministeriet 

https://materialeplatform.emu.dk/node/155.html 

Omfang 10 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Grafisk repræsentation, IT i undervisningen, faglig læsning. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde med vejledning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  

Titel 7 Funktionstyper (VIRTUELT FORLØB) 

Indhold https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2018-e-math-dk-b/home/03-
funktionstyper 

https://plushfb.systime.dk/ 

Gentagelse af definitions og værdimængde 

Kontinuerte og differentiable funktioner 

Naturlig eksponentialfunktion 

Naturlig logaritmefunktion 

Logaritmeregneregler 

Differentialkvotient  

Trigonometriske funktioner 

Stykkevise funktioner 

Regression - residualspredning - residualplot 

Omfang 18 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Grafisk repræsentation, induktivt arbejde, bevisførelse og ræsonnementer, IT 
i undervisningen 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde /dataindsamling med 
forsøg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 8 Repetition 

Indhold Eksamensspørgsmålene, eksempler på gruppeeksamensspørgsmål og gamle 
skriftlige eksamensopgaver 

Omfang 25 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Opgave Identifikation, bevisførelse og ræsonnementer, IT i undervisningen, 
skriftlighed, mundtlighed og fremlæggelse 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 

  


