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Sigma R2 er revidert i 2015.

I den nye utgaven av boka er det, på samme måte som i fellesfagbøkene, lagt til rette for bruk av moderne
digitale verktøy. Ny eksamensordning, blant annet med nye krav til bruk av digitale verktøy på del 2 av
eksamen, trer i kraft i 2015.
Det er også i denne boka laget nye oppgaver, der elevene kan jobbe spesielt med grunnleggende ferdigheter i
faget.
Du vil fortsatt kjenne igjen strukturen der hvert av oppslagene med lærestoff, eksempler og aktiviteter er
tilpasset én undervisningsøkt.
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. 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 R2
består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel
finner du blant annet: kontrolloppgaver med. 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

Smartbok - Den nye, levende læreboka. Smartboka for videregående skole. Velg kategori i menyen til venstre,
eller finn din Smartbok ved å søke i søkefeltet.
Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver
og andre læringsressurser for elever, samt. Sinus R1 består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette
nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med. 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

