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Mine installationsoplysninger til MatematiKan
Hjemme-computer:
Activation key:

Kom godt i gang med

Dette hæfte giver eksempler på, hvordan MatematiKan virker og giver forslag til, hvordan du arbejder med MatematiKan.
De første eksempler viser, hvordan du skriver og beregner i programmet.
Derefter kan du vælge de eksempler, du har brug for, hvis du skal arbejde
med et bestemt matematisk problem eller har brug for at ændre på layout
og udskrift. Mac-computere bruger lidt andre taster, se side 44.
God fornøjelse.

Vælg Sluttrin
Hvis der står Sluttrin her
- er du i MatematiKan for
sluttrinnet.
Ellers kan du vælge sluttrin
under ’Skift niveau’ i menuen.
Luk MatematiKan og start
programmet igen.
Prøv selv i MatematiKan.

Sluttrinnets menu

Dette er en menu

Dette er
paletter
Dette er en notebook
4

MatematiKan
MatematiKan kan skrive og regne
Menu
Notebook
Du skriver og regner i notebooks.
Du bruger paletter og menuer til
at vælge, hvad du vil gøre.

Prøv selv
i MatematiKan

1. Ny notebook - Klik på filer og vælg Ny
2. Åbn Paletter og vælg a. paletten Celler
		
b. paletten Formatering
5

Cellerne
En notebook er delt op i celler
Der er tre slags celler, Text, Input og Output
Cellerne kan du se helt til højre som den blå streg

Her kan du se, hvilken slags celle du arbejder i.
Og her kan du ændre en celle til noget andet.
Celler til Input bruger du til at regne i.
Du får resultatet ved at taste

+

Output viser resultatet.

Her er et regnestykke og et resultat.
Celler til Text bruger du til at skrive i.
Her kan du ikke regne.
6

Enter

Udregning
Alle udregninger udføres på samme måde
Indtast opgaven og tast

Tast på den
første og hold den
nede, mens du taster
på den anden
tast.

+

Enter

(SHIFT + ENTER)

På en computer
med stort tastatur er der
en Enter-tast i det numeriske
tastatur. Den kan bruges til at
afslutte beregninger uden
brug af SHIFT.

er

Ent

7

Ny celle
“Pil ned“ eller paletten Celler
Ny celle får du ved at taste
Tekstcelle
Regnecelle
Ny celle klar til input

Paletten Celler kan også give dig en ny celle.
Her kan du vælge
Ny tekscelle til at skrive i - Text
Ny regnecelle til at regne i - Input
Ny opgave - en celle med overskriften Opgave
- og et opgavenummer for hver ny opgave
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Prøv selv nye celler i
MatematiKan

Genvejstaster
Hvis du vil ændre en celle
Klik med musen i cellen
Tast

Alt

+

/
7

cellen bliver Text

Tast

Alt

+

)
9

cellen bliver Input

Fra Text til Input
Klik på parentes til højre og tast

Alt

+

/
7

Fra Input til Text
Klik på parentes til højre og tast

Alt

+

)
9

9

Klar til at regne
Ny notebook
Du åbner en ny notebook ved at taste

CTRL

+

N

Eller klik med musen på Filer og vælg Ny.

I en ny notebook er
MatematiKan klar til at regne.
Den nye celle er til Input.
Du kan regne i cellen.

Prøv selv i MatematiKan
Opgave

1234 + 9876
Skriv tallene i Input og tast
Opret ny celle og regn igen.
Brug
10

+

for at få facit - Output.
Enter

eller paletten Celler til en ny celle. Skriv regnestykket igen og regn ud.

Addere og Subtrahere
Plustegn
Brug det almindelige
plustegn på tastaturet.
?
+

eller

+

Minustegn
Brug bindestreg eller minustegn på tastaturet.
eller

Prøv selv i MatematiKan
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Multiplicere
Gangetegn
I matematik bruger vi · som gangetegn.
:
Tast			
en tast ad gangen.
Esc
Esc
.

Du kan også bruge * som gangetegn. Tast
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+

*
‘

Dividere
Divisionstegn
MatematiKan bruger ÷
til at dividere med.
Tast : for division og MatematiKan ændrer det til ÷
Det giver facit som brøk
eller helt tal.
Tast

+

:
.

Prøv selv i MatematiKan

Skriv og regn de samme
regnestykker som her på
siderne.
Brug · og * og : og /

MatematiKan bruger
også / til at dividere med.
Det giver facit med
brøker, hvis du indtaster
hele tal, hvor divisionen
ikke går op.
Tast

+

/
7
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Brug punktum til at skrive komma
MatematiKan skriver et komma,
når du taster et punktum i en Input-celle
Indtastning af 2.3 giver helt automatisk det rigtige 2,3
Indtastning af 2,3 vil give fejl, og du kan ikke regne på tallene.

Her er
tastet punktum
- MatematiKan
skriver et komma
Her er tastet komma
- MatematiKan skriver
‘Tastefejl’
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Gem dit arbejde
Gem
dit arbejde
ved at
klikke her.

Ikke gemt
Når en notebook ikke er
gemt, vises en lille stjerne
efter dens navn.

Genvej

I stedet for at klikke på
gem i menuen Filer,
kan man taste
Ctrl + S for gem.

Gemt

15

Paletten regneudtryk
Med paletten Regneudtryk kan du skrive de fleste regneopgaver.

Klik på Paletter i menulinjen og vælg paletten
Regneudtryk.
Vælg

+

Tallene skal stå i de små firkanter
Hop mellem de små firkanter med
Du får facit ved at taste
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+

Enter

Prøv selv i
MatematiKan
Regn eksemplerne på
disse sider i MatematiKan.

Brøker
Brug / til at regne med brøker.

Eller brug

i Paletten Regneudtryk.

Hvis du skal regne videre efter en brøk, så brug
til næste indtastning.
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Tast et punktum - vis et komma
Hvis du vil have facit med komma,
så tast punktum!
Tast punktum efter 23
MatematiKan skriver et
komma og viser facit
som decimaltal.
Eller
Tast punktum efter 4
MatematiKan skriver et
komma og viser facit
som decimaltal.

Hvis der IKKE er
decimaler i facit, viser
MatematiKan det på
denne måde.
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Prøv selv i MatematiKan
Regn eksemplerne på denne side i MatematiKan.

Regneregler for + - * . / : ( )
Regneregler i matematik
+ og - bliver udregnet til sidst.
: / · * bliver udregnet først.
( ) bliver udregnet før alt andet.
MatematiKan kender og bruger disse regler.
MatematiKan ganger, før
der lægges sammen eller
trækkes fra.
5 · 3 = 15,
og derefter 2 lagt til.
MatematiKan dividerer,
før der lægges sammen
eller trækkes fra.
15 : 3 = 5,
og derefter 3 lagt til.
Prøv selv i MatematiKan
Regn eksemplerne på
denne side i MatematiKan.
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Fine brøkstreger
MatematiKan kan skrive og regne med rigtige brøker
Du kan bruge paletten Regneudtryk til at skrive brøker med. Klik på

Tast brøken her
Hop med
Brug
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for at fortsætte.

Brøker og decimaltal
MatematiKan skriver altid resultatet som en brøk eller et helt tal,
hvis der ikke regnes med decimaltal.

Skriv en brøk i regnestykket og
få resultatet som en brøk.

Skriv et decimaltal i regnestykket
og få resultatet som et decimaltal.

Brug komma for at få resultatet med decimaler,
når du skriver en brøk i regnestykket.
- husk at taste punktum for at få komma.
Prøv selv i MatematiKan
Regn eksemplerne på disse to sider i MatematiKan.
21

Division med / og :
Du kan bruge : og / til at dividere med.

Divider med :
Brug : og få ÷
Hvis du bruger decimaltal
i regnestykket, vises
resultatet som decimaltal.
Divider med /
Hvis divisionen ikke går
op, vises resulatatet
som en brøk.
Her vises resultatet som
decimaltal, fordi der er
komma i regnestykket.
Her går divisionen op, og
resultatet vises
som et helt tal.
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Prøv selv i MatematiKan
Regn eksemplerne på
denne side i MatematiKan.

Afrund
Brug

Afrund med
få eller mange
decimaler
Skriv regnestykket

Hvis du vil bestemme
antallet af decimaler
i facit, skal du bruge

Marker det med musen
Klik på
Beregn

+

Enter

Prøv selv i MatematiKan
Regn eksemplerne på denne side i MatematiKan.
23

Benævnelser
MatematiKan kan regne med benævnelser

Slet en celle

Du kan slette en celle ved at klikke med musen på
parentesen
og taste Del
24

Regn med en slags benævnelse
MatematiKan kan ikke
blande benævnelser.
Sæt ikke punktum
efter dine benævnelser.
Disse eksempler på blandede benævnelser giver ikke
et brugbart resultat.

betyder Fejl

Pas på punktum
i benævnelser,
det giver fejl.

Prøv selv i MatematiKan
Prøv at skrive eksemplerne
fra disse to sider i MatematiKan.
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Regn med
er i paletten regneudtryk
MatematiKan kender med 1000 000 decimaler.
MatematiKan skriver ikke de mange decimaler - kun .

Et rigtigt gangetegn
Esc
Tast		

:
.

Esc

for at få et gangetegn.

Facit med decimaler
ved komma efter et af tallene.

HUSK
Tast punktum
Få komma!
Resultatet bliver vist
med 9 decimaler.
Ønskes flere decimaler - brug
Prøv selv i MatematiKan
Prøv at skrive eksemplerne fra denne side i MatematiKan.
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Grader
C

er i paletten regneudtryk

?°

Buelængde
MatematiKan
bruger ° som en
udregning af
buelængde.

A

45°

25°

B

Hvis du regner med
grader uden decimaler, kan du godt få
resultat i grader.
Hvis du regner med
grader og decimaler,
får du resultatet som
buelængde.

gde

læn

Bue

45°

Temperatur og vinkler med decimaler
Regn uden °. Forklar med tekst og °.

Prøv selv i MatematiKan
Prøv at skrive eksemplerne fra denne side i MatematiKan.
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Eksponent og rod
ganger et tal med sig selv,
så mange gange du bestemmer

Du kender sikkert tegnet for kvadratrod

Brug
og
til at
hoppe mellem
firkanterne.

MatematiKan kan udregne vilkårlige rødder.

Tast tallet
i den lille
firkant

Hvis du vil hoppe til
den lille firkant, så tast
+

Prøv selv i MatematiKan
Prøv at skrive eksemplerne fra
denne side i MatematiKan.
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Husk at taste punktum
og få et komme for
decimaltal.

Sæt billeder ind
Find billedet på din computer og
træk det med musen over i en notebook i MatematiKan

Billedet bliver kopieret til MatematiKan.
Billedet ligger derfor stadig på samme plads i din
computer, som det gjorde før kopieringen.

Prøv selv i MatematiKan

Dette billede er hentet direkte
fra billeder i computeren ved at
trække og slippe.
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Formatering
Du kan ændre din notebook med farver, tekstfarver
og rammer med paletten Formatering
Du kan vælge
•
•
•
•

skrifttype og skrift
Farve
Baggrund
Rammer

Du kan få en
flot notebook
ved at bruge
paletten.

Prøv selv i MatematiKan
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Fed skrift, kursiv skrift og farvet tekst
Du vil gerne skrive
med fed skrift

Du vil gerne have
en kursiv skrift

Marker teksten med musen
Klik på Fed i Paletten Formatering

Marker teksten med musen
Klik på Kursiv i Paletten Formatering.

Tilbage til normal skrift
Klik på

Tilbage til normal skrift
Klik på
Prøv selv i MatematiKan
Skriv dit navn og prøv alle mulighederne.
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Overskrift
Du vil gerne have en overskrift
Du kan vælge mellem forskellige formateringer her.
Vælg overskrift
Marker teksten
med musen.
Klik på den lille trekant i dette felt.
Vælg mellem
Title, Subtitle eller
Subsubtitle.
Klik på dit valg.
Tilbage til
normal skrift
Klik på
Prøv selv i MatematiKan
Skriv dit navn og prøv de forskellige muligheder.
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Paletten Celler
Nummerering

Paletten Celler kan du bruge til
at oprette en ny sektion i din
notebook, som automatisk bliver
nummereret fortløbende.

Wolfram Alpha
Klik på den orange sol
med lighedstegn

Klik på 		
- og du får en overskrift til en ny
opgave - og opgavenummer.

- og du får adgang til
Wolfram Alpha.
Wolfram Alpha er et
kæmpe stort leksikon
med alverdens oplysninger. Det hele er på
engelsk, men den er let
at bruge alligevel.
Prøv selv.

Derefter vælges
eller

Skriv fx Vejle ud for
Tast

+

Enter
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Løsninger
Trin for trin

Klik på det orange lighedstegn

- og du får adgang til Wolframs
visning af løsninger trin for trin.
Hvis du har et kompliceret udtryk, du gerne vil have forklaret
trin for trin, kan du prøve at bruge
lighedstegnet i den orange firkant.
Du skal huske at Mathematica
ikke kender de danske udtryk i
paletterne.
Det er en ny funktion, så vi vil
skrive mere om den på
www.MatematiKan.dk
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Formelsamling
I menulinjen har du
adgang til Formelsamlingen.
Hent Formelsamlingen og
gem den sammen med dine
notebooks.

I Formelsamlingen
som notebook
finder du først
undervisningsministeriets
formelsamling.
Lige efter kan du se
MatematiKan-noter.
Hvis MatematiKan
kan hjælpe dig, er
det vist her.
Der er plads til, at
du kan skrive dine
egne noter.
35

Paletten Ligninger - og tre slags lighedstegn
MatematiKan bruger tre
slags lighedstegn.

Et dobbelt lighedstegn
Et dobbelt lighedstegn bruger MatematiKan til løsning
af ligninger.
I den simple
et x som variabel.

Et enkelt lighedstegn
Et enkelt lighedstegn ’=’ tildeler værdier.
Tast a = 5, og a får
værdien 5, når du taster
+

Enter

a har nu værdien 5,
indtil du lukker din
notebook eller giver a
en ny værdi.
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løses ligninger med

Hvis ligningerne har en anden ubekendt end x skal
erstattes af den ubekendte, der
x’et i
er i ligningen. Se mere i brugervejledningen.
Tast et punktum
og få et komma
- så kommer
resultatet som
decimaltal.
Hvis den ubekendte er andet
end x, skal du
selv erstatte x-et
med den rigtige
ubekendte.

To ligninger med to ubekendte
To ubekendte

Find rødder
MatematiKan kan løse to
ligninger med to ubekendte.

Brug

til at løse ligninger med to ubekendte.

til ligninger, der ikke kan løses
Brug
som vist i de foregående eksempler.

Se mere
i brugervejledningen.

Ventende tildeling af værdien
Det vil sige at x = 7 og y = -10

Den tredje slags lighedstegn er en ventende tildeling af
værdien. Læs mere i brugervejledningen.
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Grafer
Paletten grafer bruges til at arbejde med funktioner, der skal tegnes.
Du kan tegne op til tre grafer
i samme koordinatsystem,
og du kan ændre intervallet
på både x-aksen og y-aksen.

Du kan ændre intervallet.

tegner grafen
for funktionen f i intervallet
[a,b].
Hvis du ønsker det, kan du angive endnu to parametre,
c og d, som angiver intervallet [c,d] på y-aksen.

Se mere
i brugervejledningen.
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Trigonometri og Statistik
Paletterne Trigonometri og Statistik har begge en lille ikon

øverst

Hvis du klikker på
, kommer et lille felt, som åbner
en notebook med hjælp til paletten.

I paletten Trigonometri er
der hjælp til vinkelmåling
og arbejdet med grader
og radian.

I paletten Statistik er
der hjælp til alle de
muligheder paletten
indeholder.
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Udskriv
Udskriv din notebook
Udskriv
dit arbejde
ved at
klikke her.

Genvejstast
Prøv selv i MatematiKan

Du kan også printe
din notebook ved
at taste Ctrl + P

Vælg udskriv i dialogboksen
40

Tips og tricks
Ny opgave

Ny celle - uden paletten Celler

Begynd med en overskrift.
Klik derefter på Ny opgave
i paletten Celler.

Når du er færdig med at skrive eller regne i en celle, så
brug pil ned
og MatematiKan giver dig en ny celle.

Vælg nu Ny regnecelle, hvis du vil regne
og
Ny tekstcelle, hvis du vil skrive tekst.
MatematiKan holder selv orden på opgavenumrene.
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Genvejstaster
Hvis du vil ændre en tom celle

Gangetegn
:
.

Esc

giver

Esc

.

Tekstcelle
Alt

/
7

+

giver

en celle til tekst

giver

en celle til input

Inputcelle
Alt

)
9

+

Klik i cellen
Tast

Alt

+

/
7

cellen bliver Text

Tast

Alt

+

)
9

cellen bliver Input

Et særligt tilfælde!

Hvis du har skrevet noget i
cellen og vil ændre den.

Pi
P

Esc

giver

Esc

Grader
Esc

D

G

E

Esc

giver

Alt

Brøk
Ctrl

42

+

°

+

/
7

giver

+

)
9
Alt

+

/
7

Brugervejledning
Du kan øve dig i at bruge MatematiKan
i brugervejledningen.
Det, du skriver, bliver ikke gemt i vejledningen.

Klik på Hjælp
og vælg Brugervejledning.

Her kan du
øve dig
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MatematiKan til Mac
MatematiKan til Mac virker på samme måde som vist i denne bog.
Genvejstasterne er lidt anderledes. Mac bruger command-tasten

Printmenu

Gangetegn
:
.

Esc

giver

Esc

.

/
7

giver

en celle til input

giver

)
9

en celle til tekst

Pi
P

Esc

44

+

+

+

viser Drawing Tools

T7

+

B

= fed typografi i tekstceller

+

I

= kursiv typografi i tekstceller

+

T

giver tegnet

Esc

Brøk
Ctrl

Ctrl

Muligheder i tekstceller

Tekstcelle
+

giver menu til print

P7

Tegneværktøj

Inputcelle
+

+

/
7

giver en brøkstreg

Viser muligheder
for tekstindstillinger

