Utvecklingslista sida 1

Utvecklingslista (för utskrift)
Här kan du markera vilka tester respektive diagnoser du klarat av.
Namn:...........................................................................................
Tal

Bråk

Procent

Ekvationer

Geometri

Siffror, tal och
talsystem.

Vad menas med bråk? Vad menas med
procent?

Vad är en ekvation?

Olika plana
geometriska figurer.

Tal i decimalform.

Vilket bråk är störst?

Två sätt att räkna
procent. Jag vet
procentsatsen.

Hur löser man en
ekvation?

Längdenheter,
beräkning av längder
och omkrets.

Räkna addition på
olika sätt.

Blandad form och
bråkform.

Jag vill veta
procentsatsen.

Ekvationssystem.

Vad är area?
Areaenheter,
beräkning av plana
figurers area.

Räkna subtraktion på
olika sätt.

Bråk i decimalform.

Procentuell ökning
och minskning.

Ekvationer med bråk,
parentes och x i båda
leden.

Volym, vikt och
densitet. Beräkning av
rymdgeometriska
figurers volym.

Räkna multiplikation
på olika sätt.

Förkortning och
förlängning.

Ränta, amortering och Andragradsekvationer Likformighet, skala,
snabblån.
och Pythagoras sats.
kartor, skalmodeller

Räkna division på
olika sätt.

Addition och
Ränta på ränta.
subtraktion av bråk
med samma nämnare.

Tid, tidmätning och
klockan.

Addition och
subtraktion av bråk
med olika nämnare.

Fördjupning.

Multiplikation av
bråk.

Diagnos Procent.

Diagnos Ekvationer.

Trigonometri

Diagnos Geometri.

Division av bråk.

Fördjupning.

Diagnos Bråkräkning.
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Utvecklingslista sida 2

Utvecklingslista (för utskrift)
Här kan du markera vilka tester respektive diagnoser du klarat av.
Namn:...........................................................................................
Funktioner
Koordinatsystemet.

Algebra
Algebra, formler och
funktioner.

Potenser/Kvadratrot Sannolikhet/Statistik
Vad menas med potenser,
kvadratrot och kubikrot?

Tabeller och diagram.

Vad är en funktion? Rita och Förenkling av algebraiska
tolka grafer.
uttryck, grunder.

Vad är en tiopotens?

Relativ frekvens.

Räta linjen, proportionalitet, Förenkling av algebraiska
y= kx + m.
uttryck, fördjupning A.

Att räkna med potenser. Vad Lägesmått. Medelvärde,
median och typvärde.
är 100?

Funktioner och
ekvationssystem.

Förenkling av algebraiska
uttryck, fördjupning B.

Diagnos
Potenser/Kvadratrot.

Andragradsfunktioner.

Kommutativa- och
distributiva lagen,
prioriteringsregler,
räkneordning.

Sannolikhet.

Derivata

Diagnos Algebra.

Diagnos.
Sannolikhet/Statistik.

Att luras med statistik.

Integraler

Diagnos Funktioner.
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