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Bøger og andre materialer

Mixi-hæfter (Lærebøger)

Andre materialer (Skabelon, pdf-printer, tekstbehandling,
diverse andre programmer)

Eksamensopgaver 2006 -

Eksamensspørgsmål 2012 (Mundtlig eksamen C)

Eksamensspørgsmål 2012 (Mundtlig eksamen B)

Mødetider til eksamen (dvs. sidste sekund; kom mindst et
kvarter før!)

Undervisningsfilm

Aktuelt

Hjemmesiden er i dette forår under omlægning. Den var
oprindelig tænkt som stedet, hvor mine elever kunne hente
information og materialer. Det er i dag mindre relevant.
Derimod ser jeg gerne, at andre - både lærere og elever -
benytter siden og endnu bedre: kommenterer tekster, ideer,
løsninger mv. Kommentarer kan vedrøre anvendelighed,
læsbarhed, påpegning af fejl, forslag til udvidelser og
ændringer, ris og ros ...

Tekster kan frit kopieres til egne klasser til engangsbrug i
skoleåret 2012-13.

Besked sendes med link herunder:
Ib Michelsen

Test

Herunder er der link til et eksempel på en differentieret test:
Eleven får 4 spørgsmål, men sværhedsgraden af
spørgsmålene 2 til 4 afhænger af besvarelsen af de
foregående spørgsmål. Prototypen her handler om
andengradsligninger og polynomier, men kan let erstattes af
spørgsmål om ethvert emne. Og det behøver ikke at handle
om matematik.

Andengradsligningen

Links

Skive-Viborg VUC

Fronter for VUC Viborg Amt

Skive Gymnasium og HF

Lectio: Skive Gymnasium og hF

Matematiklærerforeningen

Excel Viewer

Søg

GeoGebra

Regler for undervisningen

Undervisningsministeriets
links

HF-loven og bekendtgørelser

Enkeltfagsbekendtgørelsen

Matematik HF B - se Bilag 13

Matematik HF C - se Bilag 15

Gymnasieloven

STX - bekendtgørelsen

Matematik stx A - se
Bilag 35

Matematik stx B - se
Bilag 36

Matematik stx C - se
Bilag 37

Diverse

EXperimentel Matematik

Olav Lyndrup og Ib Michelsen: Skriftlighed. Matematik C

Øvelser i den lille tabel

Program til at tegne teknisk papir: Download og kør!
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