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Sigma R, S og X - fordypning Sigma for valgfrie programfag består av 3 bøker. Hver bok er en komplett
alt-i-ett-bok som inneholder lærestoff, sammendrag, test-deg-selv oppgaver med løsninger og oppgavesamling
med fasit. * Sigma R1 og R2 er skrevet for læreplanen Matematikk for realfag* Sigma S1 og S2 er skrevet for
læreplanen Matematikk for samfunnsfag* Sigma X er boka for de som ønsker ekstra fordypning i matematikk
i tillegg til R1 Sigmaserien for Vg1 har blitt svært godt mottatt av lærere og elever. I bøkene til de valgfrie
programfagene vil du kjenne igjen strukturen med meget god organisering av lærestoffet.
Hvert oppslag inneholder lærestoff, eksempler og aktiviteter i et omfang som passer til én undervisningsøkt.
Tydelig målformulering og tema gjør det enklere for elevene å få oversikt og sammenheng i læringsprosessen.
I oppslagene finner du aktiviteter som miniprosjekter, nettoppgaver, paroppgaver og utfordringer som varierer
og krydrer undervisningen. Aktivitetene i oppslagene er disponert slik at øvingsoppgavene ivaretar
differensiering og progresjon. Bakerst i hvert kapittel finner du i tillegg mange gode oppgaver tilpasset
elevenes nivå. Nettsted med brukeroppfølging!Verkene støttes av nettsted med egne passordbeskyttede
lærersider i tillegg til elevsidene. Lærere som bruker Sigma får brukeroppfølging fra forfatterne med blant
annet tempoplaner, forslag til terminprøver med løsninger, ferdigløste oppgaver, og tips og ideer!
Sigma R2 og Sigma S2 kom i nye utgaver våren 2015. I 2012-2014 ble vg1- og vg2-titlene for
studieforberedende revidert. Det vil si at alle Sigma-titlene på. Sinus S2 består av: grunnbok med teoridel og

oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyene. Til hvert kapittel finner du blant annet:
kontrolloppgaver med.
Du har enten slått av Javascript i nettleseren din eller du har en for gammel versjon av Flash-tillegget til
nettleseren. Hent siste versjon av Flash her. Kundeservice: E-post: digital@gyldendal.no Telefon: 22 03 42 01.
Ønsker du å bestille gratis prøvetilgang på Smartbok? Ta kontakt på: E-post: digital@gyldendal.no
Skandinavisk fotobutikk som brenner for bilder, film og fotografering. Vi deler gjerne vår kunnskap med deg!
Forsterkere. En integrert forsterker har forforsterker og effektforsterker plassert i ett kabinett. Separat for- og
effektforsterker gir større fleksibilitet enn en. OM SINUS: Sinus er et matematikkverk for den videregående
skolen. Alle Sinus elevnettstedene er gratis.
De har oppgaver, løsningsforslag, regneark, GeoGebra.
Her finner du eksamensoppgaver med løsningsforslag sortert etter tema i 1P, 2P, 2PY, 1T, R1, R2, S1 og S2
Oppdag det siste musikkutstyret og musikkinstrumenter på nett. Shop i et stort utvalg av gitarer, trommer,
pianoer, live lyd og opptaksutstyr hos Gear4music.

