Skulderled

110°
Trekanten har en
stump vinkel

Stump

Albueled

Blomsten har
en lang rod

Håndled

Der er mange led i
kroppen

Led
Led er de dele af et regnestykke som

Rod
En rod er tal ganget med

sig selv et vist antal gange

står mellem plus eller minustegn.

Der er en lille stump
reb tilovers

31. led2 + 42. led5 -3.3led= 23

Centrum er den indre del af en by
Kurve med frugt

Kurve
En kurve er en
afbildning af punkter

Centrum

Centrum er et punkt der
markerer midten af cirklen
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Sildeben er hjælpepunkter til
at afbilde en funktion i et
koordinatsystem.

Sildeben

Sildeben er sildens skelet

Ord

HverdagsMatematikbetydning(er) betydning(er)

Centrum
Frekvens

Midtbyen
Bølgelængde

Midten af en cirkel

Grader
Kurve
Led

Varme i ovn/temperatur
En flettet kurv
Led i kroppen

Grader i en vinkel
Afbildning af punkter
Et led i et regnestykke er noget, som er
omgivet af plus og minus

Negativ
Nævner
Observationer
Overslag
Passer
Positiv
Potens
Rod
Sildeben

At være sur
At nævne en remse
Iagttagelse
Gymnastikøvelse
Sko/tøj som passer
At være glad
Seksuel energi
Roden på en blomst/en lømmel
Ben fra en sild

Spids
Stump
Sum
Tæller
Udsagn

En spids blyant
En del af noget/være for lille
Noget bierne siger
At tælle 1,2,3,4
Noget man siger

Et minustal
Det nederste tal i en brøk
Data
Hurtig regning
Et tegneredskab
Et plustal
En regneoperation
Tal ganget med sig selv et vist antal gange
De hjælpepunkter, man skal bruge for at
afbilde en funktion i et koordinatsystem
En vinkel under 90 grader
En vinkel over 90 grader
Resultat af et plusstykke
Det øverste tal i en brøk
Undersøg om der er sandt eller falsk

Fortæller hvor stor en andel hyppigheden
af et tal udgør af den samlede mængde

