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Til den, der skal bruge hæftet
Potenstal og rødder - fx kvadratrødder - bruges specielt i
tekniske,  naturvidenskabelige fag og sandsynligheds-
beregninger. Dette hæfte gennemgår, hvordan man regner
med potenstal og rodtal og slutter med at give eksempler
på  situationer, hvor de anvendes.

Hæftet er lavet til den, der ved hvad potenstal og rodtal er.
Det kan man have fået kendskab ved at arbejde med
hæftet: Tal og regning 1: Potenser og præfixer. Det vil
være en fordel, hvis man kender til brug af formler. Det
kan man komme til ved at have arbejdet med hæftet:
Formler og ligninger, Basis.

Ved eksempler vises det, hvorledes man regner i forskelli-
ge situationer og fagudtryk forklares. Derefter er der
opgaver man skal løse. Til nogle af opgaverne er det en
fordel at bruge en lommeregner med en tast der kan
bruges til at udregne potenstal. Ved tasten står enten yx

eller xy. Det vil være en fordel, hvis lommeregneren også
har en tast til udregning af rodtal. Den kan se således ud:
y1/x eller således:  . På side 13 og 15 er forklaringer på,
hvordan man bruger disse taster.

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 12 er en facitliste. Dér kan man se om man regner
rigtigt.

På side 13 til 15 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.



Potenstal

Eksempel 1:
Du skal udregne værdien af det potenstal, der har roden
5 og eksponenten 3. Man kalder det også for at du skal
opløfte 5 i 3. potens eller blot for 5 i tredje.

53 = 5 A 5 A 5 = 125

Forklaring:
Potenstal er en kortere måde at skrive gangestykker,
hvori det samme tal indgår flere gange.
Potenstal består af to tal: en rod og en eksponent. Ro-
den er det tal man skal gange med og eksponenten
angiver, hvor mange gange man skal gange med roden.

Alle tal kan skrives osm potenstal. Fx kan tallet 125
skrives som 1251. Som regel udelader man dog ekspo-
nenten når den er 1.

Har man en lommeregner med en tast med xy kan man
bruge denne til at udregne potenstal. Læs mere på side
21 om brugen af denne.

1 Udregn følgende potenstal ved at lave det om til et gan-
gestykke.

� 43 � 62 � 55 � 61

2 Udregn følgende potenstal ved at bruge lommeregnerens tast
med xy.

� 52 � 1002 � 103 � 68

3 Skriv følgende som potenstal:

� 4 A 4 A 4 � 6 A 6 � 5 A 5 A 5 A 5 � 6 A 6 A 6 A 6 A 6
� 25 � 100 � 10.000 � 12

4



Eksempel 2:
I en brochure om Storebæltbroen har du læst, at der er
brugt 25.000 kabler, hver med en længde på 15.000 m.
Du bruger lommeregner til at regne den samlede læng-
de 

Samlet længde:              25.000 A 15.000
Lommeregneren svarer: 3.75 08

Dette er:  3,75 A 108       = 375.000.000 m

Forklaring:
Potenstal bruges blandt andet når man har at gøre med
meget store tal. Man skriver dem efter følgende regel:

Et et-cifret kommatal (et ciffer foran kommaet) gange
med et potenstal med roden 10 og en eksponent, der
svarer til hvor mange gange man skal gange det et-
cifrede tal med 10, for at finde det rigtige tal..

Det kaldes for at skrive tallet med eksponentiel nota-
tion.

1 Du har  læst, at hver dansker i gennemsnit skylder 30.000 kr.
til udlandet. Du regner med at der er 5 millioner danskere.

� Brug lommeregner til at finde den samlede udlandsgæld.
Skriv facit som almindeligt decimaltal.

2 I en fysikbog har du set at lysets hastighed er 3 A 108 m/sek.

� Skris tallet for lysets hastighed som decimaltal.

3 Du skal omsætte 4 km til cm ved at gange med 100.000

� Skriv facit med eksponentiel notation.

4 Skriv tallene med eksponentiel notation.

� 900.000 � 154.000. � 1 mio. � 10

Om potenstal på side 13

Potenstal 5




