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penge, rente og valuta trin 1, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Dette hæfte handler
om de regnemetoder, der bruges, når banker laver forretninger med private kunder. Det handler om opsparing,
lån og handel med obligationer, aktier og valuta. Dette hæfte er til den, der ikke kender til bankernes måder at
regne på. Man skal dog helst kende til regning med lommeregner og lidt til procent-regning. Det kan man
komme til ved at arbejde med hæftet: De fire regnearter basis Ved eksempler vises det, hvordan man regner i
forskellige situationer, og fagudtryk forklares. Derefter er der opgaver, man skal løse. 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. På side 20 er en facitliste. Dér kan man se, om man regner rigtigt. På side 22 og 23 er
samlet de regneregler og fagudtryk, som arbejdet med dette hæfte indlærer. 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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og handel med obligationer, aktier og valuta. Dette hæfte er til den,
der ikke kender til bankernes måder at regne på. Man skal dog helst
kende til regning med lommeregner og lidt til procent-regning. Det
kan man komme til ved at arbejde med hæftet: De fire regnearter
basis Ved eksempler vises det, hvordan man regner i forskellige

situationer, og fagudtryk forklares. Derefter er der opgaver, man skal
løse. 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. På side 20 er en facitliste. Dér kan man
se, om man regner rigtigt. På side 22 og 23 er samlet de regneregler



og fagudtryk, som arbejdet med dette hæfte indlærer. Siderne kan
også bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver
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