
  Sommeren 2019 

Introduksjon til matematikk R1 
Velkommen som elev i matematikk R1 ved Danielsen Intensivgymnas! 

Matematikk R1 bygger videre på faget matematikk 1T. Dette dokumentet inneholder en forklaring av hva 

som er de viktigste emnene som det er en fordel å ha jobbet med dette før oppstarten av undervisningen 

denne høsten. Høstsemesteret er kort, så det er viktig å komme i gang så tidlig som mulig, og det har vist 

seg at elever som har brukt tid på å repetere matematikk 1T får det lettere når de begynner i R1. 

Pensum og arbeidsmåter 

Oppgaveark 
På baksiden finner dere et oppgavesett med fasit. Disse er hentet fra kontrolloppgavene fra forskjellige 

kapitler i læreboken Sinus 1T. (Løsningsforslag ligger på nettsiden til boken under overskriften Øvinger) 

Oppgavene kan fungere som en repetisjon, og dersom dere får det greit til, er dere godt forberedt til 

matematikk R1. Dersom dere ikke får til oppgavene kan dere jobbe med pensum fra matematikk 1T som 

beskrevet under. 

Lærebok i 1T 
Læreboken Sinus 1T (Cappelen Damm AS) er et godt læreverk å bruke 

som repetisjon av matematikk 1T. Det er ikke nødvendig å kjøpe 

boken, for en av del innholdet ligger tilgjengelig på bokens nettside: 

http://sinus-1t.cappelendamm.no/ 

Det viktigste å repetere er kapitlene under: 

1 Tallregning og algebra 

Hele kapittel 1 av boken(http://bit.do/1-T), inkludert teori, eksempler, 

oppgaver og fasit er tilgjengelig. Løsningsforslag til alle oppgavene 

ligger på nettsiden til kapittel 1. 

3 Førstegradsuttrykk  

4 Funksjoner og andregradsuttrykk  

For å jobbe med kapittel 3 og 4 må nettsiden til boken brukes. Se gjennom videoene og prøv å løse de 

Interaktive oppgavene og kontrolloppgavene (Øvinger).  

Geogebra 
Det er lurt å laste ned programmet GeoGebra (https://www.geogebra.org/download) (Classic 5 eller 

Classic 6), og bruke dette til å prøve å løse noen av oppgavene over. 

Oppsummering 
Matematikk R1 bygger på faget matematikk 1T, noe som vil si at det pensumet over bør være kjent når 

dere begynner i R1-klassen. Det er likevel mulig å begynne i matematikk R1 selv om dere ikke behersker 

pensumet over, men da må dere forvente at dere kommer til å bruke mye tid på å prøve å forstå pensum 

fra 1T samtidig som dere jobber med pensum fra R1. 

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen. 

Lykke til med forberedelsene og hjertelig velkommen til Danielsen Intensivgymnas! 

http://sinus-1t.cappelendamm.no/
http://bit.do/1-T
https://www.geogebra.org/download
http://sinus-1t.cappelendamm.no/


Oppgaver til R1
Oppgave 1

23(5− 3)− 5 + 32 · 32 = x(2− x) + (x− 1)2 + (x− 2)(x + 2) =(
3
7 + 5

14

)
÷ 22

21 =
(
3
a −

2
3a + 1

2a

)
· a
34 =

1
5+

3
10

1− 7
15

= 9a2

2ab2 ·
4b2

3a2b =

23 · 2−4 = 3−4 · 35 = 3−2

3−3 = 2−3·25
23·2−1 =

a4·a−3

a−2·a = 2x2 + 10x = 0 3y2 − 27 = 0 x2 − 2x = 15

Oppgave 2 Oppgave 3

Vi tenner et stearinlys som har lengden 30cm. En funksjon er gitt ved f(x) = 1
4x

2 − x− 3

Etter t minutter er lengden L av lyset: L = 30− 0, 12t

a) Hva er stigningstallet til L? Hva forteller stigningstallet her? a) Finn nullpunktene til f.

b) Tegn sammenhengen mellom L og t p̊a ruteark eller digitalt. b) Tegn grafen til f n̊ar x ∈ [−4, 8]

c) Finn grafisk lengden av lyset etter 1h40min. c) Finn bunnpunktet til f

d) Finn grafisk n̊ar lengden av lyset er 12cm.

e) N̊ar er lyset brent helt ned?

Fasit

Oppgave 1
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a2 x = 0 ∧ x = −5 y = 3 ∧ y = −3 x = 5 ∧ x = −3

Oppgave 2 Oppgave 3

a) a=-0,12. Lyset brenner med farten 1, 2mm
min a) x = −2 ∧ x = 6

b) b)

c) Etter 1h40min har lyset lengden 18cm. c) (2,−4)

d) 2h30min

e) 4h10min


	Pensum og arbeidsmåter
	Oppgaveark
	Lærebok i 1T
	Geogebra

	Oppsummering

