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statistik og sandsynlighed trin 2, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Dette hæfte er
lavet til den, der har arbejdet med simpel statistik og sandsynlighedsregning. Dvs. at man kender til at lave
hyppigheds- og frekvens tabeller og tegning af diagrammer, der visser disse. I sandsynlighedsregning kender
man til at beregne sandsynligheder i simple situationer. Begge disse ting kan man have lært at kende ved at

arbejde med hæftet:
Statistik og sandsynlighed trin 1

I dette hæfte lærer man nogle flere statistiske begreber at kender: man kommer til at arbejde med begreberne
fraktiler og kvartiler og ser hvorledes man beregner middelværdi ud fra oplysningerne i en tabel. På siderne
om sandsynlighedsregning vil man stifte bekendtskab med faget kombinatorik, der handler om at bestemme

antallet af kombinationsmuligheder af flere hændelser.

I dette hæfte vises med eksempler, hvorledes man laver statistisk beskrivelse af talmaterialer og beregner
sandsynligheder. Efter eksemplerne er der opgaver man skal løse. Er man lidt usikker på nogle af de begreber,

der anvendes i eksemplerne og opgaverne kan man se ordforklaringer, der står på side 26.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået eksemplerne og kan se, at man uden problemer
kan løse opgaverne, kan man springe dem over.

Fra side 24 er facitliste. Der kan man se forslag til løsninger.

Fra side 28 er samlet de begreber, regneregler og metoder, som arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan også
bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i hæftet man

kan læse mere.

Se alle hæfter i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.site
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