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Til den, der skal bruge hæftet
Dette hæfte handler om at bruge, omdanne og fremstille
formler og bruge dem til at løse regnemæssige problemer, der
ellers ville være meget vanskelige at tænke sig til løsningen
af.

Hæftet er lavet til den, der kender til at bruge formler og løse
simple ligninger  Det kan man have fået kendskab ved at
arbejde med hæftet: Formler og ligninger 1. På side 20 og
øverst side 21 står de regneregler til løsning af ligninger, der
gennmgås i det hæfte. Det kan være en fordel at læse dette
inden man går i gang med opgaverne i dette hæfte.

Hæftet starter med arbejde med formler i praktiske
situationer. Derefter følger nogle sider af mere teoretisk art.
Disse sider er nødvendige for at lære at fremstille og bruge
egne formler og ligninger.

Ved eksempler vises det, hvordan man bearbejder formler 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 18 er en facitliste. Dér kan man se om man regner
rigtigt.

På side 20 til 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.



Omdannelse af formler

Eksempel 1:
Formlen herunder er lavet til at udregne prisen på en
taxatur, hvis man ved hvor lang turen er.

Turens længde i km: L
Prisen for en taxatur i kr.: P
P = 10L + 20

Du vil omdanne formlen så den bliver god il at finde ud
af, hvor langt man kan køre for en bestemt pris.

P = 10L + 20
P - 20 = 10L + 20 - 20
P - 20 = 10L
(P - 20) : 10 = 10L : 10
(P - 20) : 10 = L

L = (P - 20) : 10

Forklaring:
Formler er fremstillet til at være god til at regne den
ting ud, der står inden lighedstegnet - i eksemplet
prisen for en taxatur.Ved at bruge regnereglerne til
løsning af ligninger kan man omdanne en formel så den
bliver god til at regne de andre ting ud der indgår i
formlen.

Regneregler om ligninger:
Man må:
- lægge det samme til på begge sider af lighedstegnet.
- trække det samme fra
- gange med det samme
- dividere med det samme
- uddrage den samme rod
- opløfte med den samme potens
- ombytte de to udtryk på hver sin side af lighedstegnet.

Regnereglerne bruges sådan at man opnår at få det
ønskede bogstav til at stå alene på den vestre side af
lighedstegnet.
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1 Se formlen herunder:

Pris med moms: Pincl

Pris uden moms: Pexcl

Ved en momsprocent på 25 gælder:
Pincl = 1,25Pexcl

� Brug formlen til at finde, hvad en vare kommer til at koste
med moms, hvis den uden moms koster 240 kr.

� Omdan formlen så den bliver god til at finde prisen uden
moms, hvis du kender prisen med moms.

� Brug den omdannede formel til at finde prisen uden
moms, hvis prisen med moms er 1200 kr.

2 Se formlen herunder:

Pris for mobiltelefon pr. måned: P
Taletid i minutter i en måned: t
P = 1,50t + 235

� Brug formlen til at finde hvad det koster at have
mobiltelefonen i en måned hvor du taler 120 minutter.

� Omdan formlen så den bliver god til at finde, hvor længe
du kan tale, når du ved hvor meget du har råd til at betale.

� Brug den nye formel til at finde hvor længe du kan tale for
500 kr.

3 Se formlen herunder:

Indtægt ved slag af obligation: I
Obligationens påtrykte værdi: P
Kurs: k
I = kP - 55

� Omdan formlen så den bliver god til at finde kursen

4 Se formlerne herunder:

y = 2x + 4 y = x - 5 y = 3x -6

� Omdan formlerne så x kommer til at stå alene.
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