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CASIO fx-991EX ClassWiz  

 

Fornøyde fagskolestudenter på Gjøvik: MED CLASSWIZ LØSER VI DET MESTE. 

Forord : 

Matematikk er et vakkert fag som gir elever og lærere mange flotte utfordringer.  

Den viktigste betingelsen for læring er at elever og også for den saks skyld lærere opplever 

mestringsglede. Det er flott når en elev stolt uttrykker. Dette skjønner jeg, dette får jeg til, 

da kan eleven få trua på seg selv og sette seg nye mål. Trygghet og tillit er alfa og omega 

og da kommer også trivsel. For elever som ikke opplever mestring blir matematikken et 

mareritt og et evig slit. Jeg startet med undervisning i matematikk og fysikk for 57 år siden, 

og det har vært spennende å følge med i utviklingen. Hva er likt og hva har forandret seg. 

Den gode og tillitsfulle kontakten lærer elev har alltid vært den viktigste betingelsen for 

læring. Jeg er glad i lærebok med gode oppgaver. Nye hjelpemidler har kommet til og nå 

dominerer digitale verktøy av alle slag. Mye er bra men jeg tror en skal begrense bruk av 

nettbrett, PC programvare og la elever få ro til å tenke selv. Matematikk uten avanserte 

tekniske hjelpemidler er også viktig.  I 1977 kom jeg tilbake fra Tanzania hvor jeg 

underviste i fire år. Tilbake i Norge hadde kalkulatoren blitt det store hjelpe-middelet, 

regnestaver var ikke å få tak i. Jeg var skeptisk til kalkulatorbruk da, men innså snart at det 

var et verktøy som ga mange flere elever opplevelse av mestring. Fortsatt mener jeg den 

håndholdte kalkulatoren har sine store fordeler og vil med dette instruksjonshefte 

begrunne hvorfor. Det er også en stor fordel at det er umulig å falle for fristelsen å gjøre 

andre ting enn fag,(f.eks surfe på nett). Den er liten, lett å ta fram, har lav brukerterskel og 

gir stor mestringsglede.  

For den som er nysgjerrig og liker å utforske muligheter utover de vanlige regne-

funksjonene byr kalkulatoren på mange spennende utfordringer.   

Takk til Glann Ghose i Labdidakt og Pepe Palovaara (Casio finland ) for råd og hjelp.  
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KAPITEL 1 : MENYENE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Kalkulasjon 

(w1)  

Svar på oppgaver finner du på de siste sidene  

Trykk (w1) og SETUP (qw)  

og studer de forskjellige oppsettene Input/Output 

  
 

Eksempel 1: MathI/MathO 

 

Motstander i parallell    Trigonometr1                     Integral 

   

Click the w key to enter the main menu at all times. Select the 

correct app by using short cut keys  1-9 and zxu or 

navigate with E!R$ and use = to select app. 

1: Kalkulasjoner av alle slag og likningsløser. 

2: komplekse tall  a+bi eller tall på polarform 

3: Base N: For tall med base 2, 8, 16 og 10  

4: Matrix: Matriser og determinanter 

5: Vector: vektorkalkulasjon I to eller tre dimensjoner 

6: Statistics: Statistikk og regresjon 

7: Distribution: Normal, binomial og Poisson distribusjon 

8: Regnearkt: Kalkulasjon med celler,rader og kolonner 

9: Table: Funksjonstabell  for 1 eller  2 funksjoner f og g 

A: Equation/Function: Poly, likninger av 2-6 grad  og Simul:    

likningsset med 2 til 6 ukjente . 

B: Inequalityløse polynomulikheter 

C: Ratio: løse A:B = x:C or A:B=D:x 

1: Skjermen er hele tiden 

matematisk; Natural Display. 

2: Matematisk inn og                   

desimal ut   

3: Matematisk inn og resul-

tater er på lineær form. 

4: Lineært inn og desimal ut 

og med små fonter kan du se 

6 linjer samtidig. 
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Eksempel 2:  LineI/LineO 

 

Brøker på lineær form   Trigonometri og integral     Key d gir eksponent 2: husk parantesene   

   

Angle Unit: 

  

tre oppgaver: (svar på de siste sidene) 

  

 

Number Format  

  

Eksempel 3:  Bruk av forskjellige tallformat. 

 

Sci 3      Norm 1      Fix 5 (n for å skifte til desimaltall  

    

 

  

Fix 3 gir svarte med 3 des-

imaler, e.g. 20/7 = 2.857 

Sci 3gir svaret med 3 siffer  

10eksponent, e.g. 

20000/7 = 2.86 x 103 

Problem 1: Gitt /A = 65 o, AC = 10 og AB = 12. 

Bestem    BC ,  /B  og  /C.   

Problem 2: Gitt BC = 10, AC = 8 og AB = 12. 

Bestem vinklene I trekanten 

Problem 3: Gitt /A = 50o, AC = 10  og BC = 8.  

Finn /B¸ /C og  AB  (to løsninger). 

 
 

 

Degree = fullsirkel 360o 
Radian = full sirkel 2π 
Gradian = full sirkel 400 gon 
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Engineer symbols (k, M, m, µ, etc.) 

  

k = 103 M = 106  G = 109 T = 1012 P = 1015 E = 1018 

m (mili) = 10-3 µ (mikro) = 10-6 n (nano) = 10-9  p (pico) = 10-12 f (femto) = 10-15 etc. 

 

Eksempel  4: 5.2=O1000=O1000= 

 

    
 

Eksempel  5: 5.2=P1000=P1000= 

 

   

1.2 Complex app (w2) 

Kalkulasjoner med komplekse tall  i = 1−  og i2 = -1. Du starter kalkulasjoner ved  Qb 

Et komplekst tall Z har en reell del “a” og en imaginær del “b” og vi skriver  Z = a + bi. 

 

Eksempel  6: En elektrisk krets bestående av en induktor, kondensator og vanlig motstand har 

impedans Z = 28 + 10i. Bestem |Z| og fasevinkel. 

q(28+10b=nT128+10b)= 

   

E  på toppen av kalkulatoren  

indikerer Engineer mode.  

Husk å gå ut av engineer mode    
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Eksempel 7 : 

   

   
NB  Arg(Z1

.Z2) = Arg Z1 +Arg  Z2 

 

1.3 Base N app (w3) 
 

Regning med forskjellige tallsystem bruk tastene  d^ih til å veksle mellom talklsystemene. 

• Dec = desimaltall med base 10 

• Hex = hexagonale tall med base 16 

• Oct = octagonale med  base 8 

• Bin = totallsystemet med  base 2.  

   

1*202+2*101+3*100 (Dec) = 1*26+1*25+1*24+1*23+0*22+1*21+1*20 (Bin) = 1*82+7*81+3*80 (Oct) 

Eksempel 8: Binære tall (totallsystemet) 

Dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bin 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 

 

Enkle regneregler I totallsystemet : 1+0 = 1, 1+1 = 10, 1*0 = 0 and 1*1 = 1.  

4310 = 110+210+810+3210 = 12+102+10002+1000002 = 1010112  

og med  ClassWiz fx-991EX: 43=i 

  

Her er noen oppgaver  prøv først med papir og blyant før du benytter kalkulaturen. 
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Oppg 7: Skriv 24910 som binært tall. 

Oppg 8: Skriv det binære tallet  10011111012 som desimaltall   

Oppg. 9: Multipliser 1210*1310 = 15610 som tilsvarende binære tall og controller svaret. 

1.4 Matrix app (w4) 

Eksempel  9: 3x3 –matrise med determinant. Etter at du har satt inn tallene i matrise A  klikk C for 

å for å veksle til kalkulasjons mode . Tangenten  T gir forskjellige kalkulasjoner, editere ellere  

addere matriser.  

   

   

   

 

1.5 Vectors app (w5) 

Eksempel 10: Gitt vektorene  A=[1,2,3], B=[3,2,1] and C=[1,4,3], Bestem AxB og (AxB)∙C.  

  

    

   

Utregningen i eksempel 11 (AxB)∙C svarer til  Det(Mat A) = 16 i eksempel  9. Begge svarene 

representerer volumet  til det skjeve prismet utspent av vektorene  A,B og C. 

C 
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Eksempel 12:  Bestemme arealet til parallellogrammet dannet av vektorene A og  B?  i) ved å bruke 

vanlig trigonometri og ii) ved å bestemme absoluttverdien til kryssproduktet.  

      

Dersom vektorene har forskjellige lengder lagrer vi Abs(Vct B) som D; Areal CD sin(Ans)  

1.6 Statistics app (w6)  

   

Valg 1 er vanlig statistikk for en variabel  med gjennomsnitt, standardavvik , maksmin osv. Statistikk 

med frekvens finner du ved å åpne SETUP skrolle ned til Statiistics og velge frekvens SETUP (qw. 

De andre valgene gir forskjellige modeller for regresjon for to variable i liste 1 og liste 2 

Med pil ned R og opp E kan du velge de forskjellige regresjonene  

Eksempel 13: Bestem summen  
n

x=1

x =1+2+3+4+...+nnS =  

   

Vi finner summen som trekanttallene 21 1 ( 1)

2 2 2
n

n n
S n n

+
= + = . 

1.7 Distribution app (w7) 

   
Permutasjoner (nPr) og  hyper geometrisk fordeling og kombinasjoner (nCr kan vi finne på tastaturet 

med qO  og  qP 

 

Eksempel 14:  Hvor mange måter kan vi velge 4 fra en gruppe på 15 når: 

i) Når de skal velges I bestemt rekkefølge 

ii) Når rekkefølgen ikke spiller noen rolle? 

Vi viser to utregninger 

n 1 2 3 4 

Sn 1 3 6 10 

 

i) 

T 
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 alternativt  

 alternativt  

 

 

Eksempel 15:  Det er 8 gutter og 12 jenter I en klasse. De skal velge 5 elever til å representere klassen 

i en spørrekonkurranse. Vi skal bestemme sannsynligheten for å velge x gutter/ 5-x jenter. Her velger 

vi menyen 9: Table.   Vi velger antall jenter 5-x som f(x) og p(x gutter og 5-x jenter) som g(x)  

   

Ved å studere tabellen finner vi:  

• p(bare jenter) = p(0, f(5)) ≈ 5,1% 

• p(bare gutter) = p(5, f(0)) ≈ 0,36% 

• Den mest sannsynlige fordelingen er 2 gutter og 3 jenter  p(2, f(3)) ≈ 39,7%. 

Eksempel  16: Sannsynligheten for salg er 80%. Det er 20 kunder, x kunder kjøper og  20-x kjøper 

ikke.  Bestem følgende sannsynligheter  

i) 10, 16 eller  20 gjør innkjøp, 

ii) Flere enn 10 gjør innkjøp  

iii) og at flere enn  16 gjør innkjøp 

i) Sannsynligheten for at x personer kjøper er gitt ved  0.8 1 0.8( ) 20 (20 )p x Cx x x −=   −  men vi kan 

også finne dette ved:  

  

  

  

ii) 
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ii) Binomial PD gir sannsynligheten for at et bestemt antall kjøper. CD er den kumulative 

sannsynligheten E.g. for x = 10 Binomial CD gir  p(x<10) og dermed  p(x>10) = 1 - p(x<10).  

Vi går fra  PD til  CD ved  T12. 

    

Vi lagrer svaret som A ved å  trykker  Jz og går til kalkulasjonsmode w1.  Vi får tilbake 

verdien av A  qJz for videre kalkulasjoner.  Vi gjør det samme med de andre svarene. 

   

iii) w7R1216=20=.8==Jxw11pqJx= 

   

Eksempel 17: Høyden på en gruppe 15 år gamle gutter er normalfordelt med gjennomsnitt 165 cm  

og standardavvik    = 8 cm. Finn p(160<x<175), hvor x er høyde i cm 

Vi starter med Normal PD som gir  p(x) og så Normal CD som gir p(lower<x<upper) 

   
    

 

1.8 Spreadsheet app (w8)   

fx-991EX har også regneark, Riktignok er det begrensning på antall kolonner og rader men flott 

alikevel.  

Eksempel 18  

En matematikklærer hadde vondt i hodet på mandag morgen og ga sine små elever på 8 år 

oppgaven å finne 1 + 2 +3 +  ……………………..+100. Altså summen av de første hundre tallene. 

Etter bare ca 2 minutter rekker en liten gutt opp handa og presenterer svaret 5050. Hvordan 

fant du ut dette så fort spurte læreren. Enkelt svarte eleven 100+1 = 101, 99+2 = 101,                  
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98 + 3 =  101 osv til 51 +50 = 101   altså svaret er 50 x 101 = 5050 .  Det fortelles at dette var 

Gauss, den store matematikeren som 8 åring.  

Nå skal vi løse denne utfordringen med regnearket og viser summen av de 40 første tallene. 

Først metoden til Gauss: (1+40) + (2+39) ++     (20+21) = 20x41 = 820 

Vi lar rad 1 være tom, og i kolonne A setter vi inn tallene 1,2,3  osv   med A2 = 1  Formel A3= 

A2+1 som gjelder for A3-A41.    I kolonne B setter vi inn summen av tallene i A  ved formel 

B2= B1+A2 og formelen gjelder for B2- B41.  (B1har verdien 0)  

 

    

   

Hint: Bruk pil opp E som er snarveien fra første til siste rad. 

Eksempel 19: Fortsatt er første rad tom Kolonne A starter med A2= 0 og A3= A2+1 som gjelder for 

A3-A16,  B2=0 og B3=1 og formel B4= B2+B3 og som gjelder for B4 til B16. Vi ser på forholdet 

mellom Bn+1/Bn  ved Formel C4= B4:B3 og som gjelder for C4 til C 16 Til slutt vil vi se på summen av 

Finonaccitallene i kolonne D ved formel D2 =D1+B2 og som gjelder for D2 til D16: 

  

  

  

  

 

Ved å studere cellene  13-16, ser vi at forholdet Fn+1/Fn → 1.618 or Fn/Fn+1 → 0.618 kjent som det 

gylne snitt. Vi ser også en sammenheng mellom tallene i kolonne D (sum) og i kolonne B ved at  

Dn = Bn+2 -1 .   Dette betyr at summen av de n første Fibonaccitallene er gitt ved Sn = Fn+2 – 1. 
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Vi kjenner formelen for fibonacci tallene utrykt ved de gylne snittene  og dermed har vi også  en 

formel for summen:  

1 1 5 1 5

2 25

n n

nF
    + −
 = −           

 

2 2

1 1 5 1 5
1

2 25

n n

nS

+ +    + −
 = − −           

        

1.9 Table app (w9)   

I tabell menyen kan du bestemme en verditabell for en eller to funksjoner.  

Dette velger du ved  qw og skrolle ned til Table.  

 

Eksempel 20: Vi analyserer  f(x) = 2x-2 and g(x) = x2-5x+4  og sjekker f(x) = g(x)  

  

   

f(x) = g(x) for x = 1 og  x = 6. Her er det bare to løsninger. 

Ved hjelp av QR koden kan vi vise graphene; QR-code (qT)  med en gratis Casio EDU + 

application (Google Play Shop or Apple AppStore) på en smart mobiltelefon koblet til internett.   

Når du bruker  ClassWiz Emulator kan du klikke QR-code som star alene på skjermen. 

 

 

 

 

 

Det er spennende å bruke 

kalkulatoren til å oppdage slike 

sammenhenger  
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Du kan endre oppsettet når du har sett grafen på skjerm eller smartphone og studere detaljer på 

grafene. 

             

Eksempel 21: Vi bruker tabellmenyen til å følge opp hva vi fant ut om Fibonaccitallene:  

Vi lagrer først de gylne snittene til A og -B og lar f(x) bli Fibonaccitallene og g(x) representere 

summen og lar x variere fra 0 til 15.. 

 

   

   

Hint: Vi benytter selvsagt tallene A og B I uttrykkene for f(x) og g(x) , e.g. Qx for B. 

 

1.10 Equation/Function app (wz)   

Meny for å løse  likninger med flere ukjente Valg 1 og løse polynomlikninger, valg 2, fra 2.grad til 

6.tegradslikninger for reele tall. Du kan også velge  løsninger  som komplekse tall ved 

qwEE11) og da vil du se indikatoren i øverst på skjermen.  
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Eksempel 22: Løs likningen  f(x) = x2-12x+32 = 0 og bestem ekstremalpunkt for  f(x). 

   

   

 

 

 

 

 

Eksempel  23:  

Bestem en veltor  C = [x, y, z] solm er vinkelrett på vektorene  A = [1, 2, 3] og B = [3, 2, 1 ved å løse 

følgende likningssett: x+2y+3z=0 , 3x+2y+z=0 og  (vi har 3 variable og trenger en likning til)  og som  

dummy velger vi  x =1:      

  

   
 

Da har vi en vektor C = [1, -2, 1] en annen kan være -4C:   [-4, 8, -4] se eksempel 10 og  A x B . 

1.11 Inequality app (wx)   

Meny for ulikheter   

Eksempel 23:løs ulikheten  5x3-12x2+7x > 0.  

Hint: dersom  x = 1  ikke 

går, prøv y=1 eller z=1 

Når  a = 1, er  x1+x2  = 12 = -b og x1∙x2 = 32 = c. Se grafen og løs 

likningen  x2-20x+75 = 0  ved at x1+x2 = 20 og x1∙x2 = 75. 

Løs først disse likningene uten kalkulator og så med: 

a) x2-3x-10 = 0 

b) 5x2-12x+7 =0 (når en løsning er  x1 = 1) 

c) 3x2–10x+8 = 0 (når en løsning er  x1 = 2) 

 



∽ 15 ∼ 

Bjoern Bjoerneng  ClassWiz fx-991EX 

   

  

1.12 Ratio app (wu) 

  

 

 Kapitel 2: Eksempler på bruk av tastaturet.  

Mange taster har tre funksjoner, noen to og noen bare en, Den første funksjonen er bare tasten, 

funksjon nr 2 er q + tast, funksjon nr 3 er Q + tast.  Det er lurt å lære seg de forskjellige tastene 

og se de mange forskjellige mulighetene.       

2.1 Using the [ key 

 [ tasten  blir mye brukt. Som løsning på likninger løst  

i meny 1 Det er også enkelt å la x få en verdi ved J[   

Med  q [. Får du funksjonen sum   

Eksempel 24: Bestem disse summene: 

 1+2+…+100. 

Estimer  Eulers tall  e ≈ 1/0!+1/1!+…+1/15! 

  

 

Test Leibnizs  formel for π/4 = (-1)0/(2∙0+1)+(-1)1/(2∙1+1)+(-1)2/(2∙2+1)+…   

   

NB : e er ikke et  periodisk desimalbrøk  e =2.71828182845904523536028747135266249775724709369…  
En norsk huskeregel e = 2,7 IbsenIbsen ….  da alle vet at Iben e født i 1828    

Likninger med forhold mellom to 

og to parametre hvor tre er 

kjente og en er ukjent 
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Bruke  r tasten  

Vi kan skrive inn likninger og løse dem ved hjelp av denne tasten 

  

Bruk  Qr for likhetstegnet = og [ som ukjent  

Bruk  qr for tidligere lagret x 

Bruk  = for å løse likningen  

dersom det er flere løsninger sett inn nye verdier for x  
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Eksempel  25: En likning som har bare en løsning  og  en som har flere løsninger.  

[s[$+qs[$Qr10qr5== 

   

qw22[j[)Qr1qr1==qr6==qr9== 

    

   

   

  

 

2.3 Lagrings tasten  J  

Her kan vi spare oss for mye arbeid ved f.eks la fysikkonstanter, 

svar på utregninger osv lagres på noen bokstaver.  

 Vi kan  senere hente fram bokstavene i utregningene. 

. 

 

Eksempel  26:  For å regne på Fibonaccitall lagrer vi   

 
1 5

2

+
  som  A og  

1 5

2

−
 som B . 

a1+s5R2Jzna1ps5R2Jxn 

   

initial value 1 → root 1,11… 

initial value 6 → root 6,43… 

initial value 9 → root 9,31… 

Viktig: Når du løser 

likningen så må du 

passe på at du ikke tar 

feil x som løsning. 

Løsningen markeres 

ved x =   og at L-R  =   

viser forskjellen på 

venstre og høyre side 

av likningen    
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Vi regner ut  n+1

n

F

F
 for n = 30. Vi lagrer Fibonaccitall nr 30 som C  Her er inntastinger og skjermbilder 

aqJz^30$pqJx^30Rs5Ju 

    

Ans  er fibonaccitall  nr 31 og vi ser at forholdet er lik  A;  det gylne snitt. Ved hjelp av A og B fant 

matematikere på 1700 tallet fram til formelen for Fibonaccitallene. (Leibniz)    

Nb: med  qJ kan vi se alle lagrede verdier.  

  

 

 

2.3 Bruke  constants q7 

fx-991EX har 47 konstanter lagret som er I følge CODATA anbefalinger fra  2010. Disse kan vi hente 

fram og bruke I kalkulasjoner, evt lagre de som bokstaver.  

Eksempel 27:  Bølgelengden for  Hα. 

Vi starter ved å la Niels Bohrs konstant lagres som B Og fra fysikken vet vi at  Hα er definert ved

2 2

1 1
( )
2 3

hc

B

 =

−

. 

   

  

I vitenskapeøige utregninger er det greit  stille kalkulatoren på scientidic mode.  qw323.  

Nb: Her kombinerer vi lagrede 

fysikkonstanter med verdier som 

er lagret som  bokstaver. 
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2.4 Bruke siste svar  M 

Tasten  M gir deg siste kalkulerte svar og som du kan bruke 

 I videre kalkuklasjoner. Når du fortsetter etter en utregning  

kommer Ans automatisk.   

Kommandoen qM gir prosentregning.  

 

 

Eksempel  28 :   

Regn ut  560+6%.  Hvor mange prosent utgjør svaret  av 560 ?  Og hva skjer når du trekker 6% fra 

593.60?  

   

Det siste svaret er kanskje en overraskelse for noen, 

2.5 Bruk tilnærmet lik q= 

I MathI/MathO mode kalkulasjon blir resultet vist matematisk 

korrekt med brøker, rottegn osv. Den raskeste måten å få et 

tilnærmet svar er ved  q= i stedet for  =. 

Vi kan også benytte  n tasten som veksler mellom tilnærmet 

og matemisk visning av svaret. 

Example 29 : Bestem lengden til hypotenusen når  

katetene er 5 and 8. 

s5d+8dq=  or by using the n key: s5d+8d=n 
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2.6 Regne med timer minutter og sekunder x 

Example 30: Regn ut hvor lang tid du bruker på 108 km med en gjennomsnittsfart på 70,0 km/h. ? 

108P70=xx 

   

Svar :  1 time og 32 minutter og 34 sekunder  eller 1,54 time .  

Eksempel 31: En annen bilist bruker  1 time  5 minutter og 25 

sekunder på den same distansen. Hva er gjennomsnittsfarten? 

108P1x5x25x=x 

 
Svar  99,1 km/h  

Oppgave 10 : Avstanden mellom byene  A og B er 100 km. 

Anne og Peter kjører fram og tilbake og begge starter I A klokka 

09.00.  Anne hare n gjennomsnittsfart 70 km/h begge veier, 

mens Peter har gjennomsnittsfart 80.0 km/h fra A til B and 60.0 

km/h på veien tilbake. Hvem er først tilbake til A? (gjett!)  

Regn tidspunktet begge er tilbake.  

 Dersom Anne når igjen Peter på veien tilbake bestem tidspunket og 

hvor langt fra B dette skjer. 

Eksempel 31 : Med  gjennomsnittsfarten 87 km/h kan du kjøre  

342 km på lovlig vis. 1) Hvor langt kan du kjøre på tilsvarende tid om farten øker med 5%.  

og 2) Hva blir gjennomsnittsfarten dersom du tilbakelegger 370 km på samme tid du bruker på 342 

km med gjennomsnittsfarten 87 km/h? 

   

   

Svarene  1)  359 km  og 2)  94 km/h   

 

 



∽ 21 ∼ 

Bjoern Bjoerneng  ClassWiz fx-991EX 

2.7 Faktorisering qx   Finner primtallsfaktorene til et tall  

Eksempel 32: Factoriser  6006, 599 and 601. 

6006=qx  599=qx   601=qx 

   
 

Det viser seg at 599 og 601 er primtall; er bare delelig med seg selv og 1. De er også 

primtallstvillinger.  To påfølgende oddetall som begge er primtall kalles primtallstvillinger.  

3, 5 og 7 kan jo også kalles primtallstrillinger, Eksempler på primtallstvillinger >3 er 5 og 7 , 11 og 13. 

17 og 19,  29 og 31  osv. Det viser seg at partallet mellom primrallstvillingene er delelig med 6. 

Oppgave:  bevis at dette er tilfelle 

 Exksempel 33: Finn største felles faktor(SFF) engelsk (GCD)  og minste felles multiplum (MFM) 

engelsk  (LCM) for 42 og  28  Vi faktoriserer begge tallene.  For første felles faktor multipliserer vi de 

faktorene som er felles i begge og for minste felles multiplum  multipliserer vi alle primtall vi 

finner, vi vet også at MFM er produktet av tallen dividert med SSF  

  

   

   

Største felles mål er 14 og minste felles multiplum er 84  

 

2.8 Random numbers q. and Q. 

q. Gir deg et tilfeldig tall med tre desimaler   

mellom  0  og  1. 

Q. Ranint(n,m) gir deg et tifeldig heltal  x  hvor   

n x m  .  

Trykk  =  =   =   for flere tilfeldige tall  
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  Trykk SD  

   

 

2.9 Fractions a  BRØK  

Oppgave 11: Gjennomsnittet til brøkene   

a c
+

a c b dog  er gitt ved 
b d 2

.  Bestem disse 

gjennomsnittene  
1 1 1 1 3 5

a) og b ) og c) og
4 6 8 6 8 7

  Prøv å gjette  før du regner de ut !!  

Regn ut :   og   

Sammenlikne dette med følgende oppgave.  

Hva blir gjennomsnittsfarten når du først kjører 100km med  farten 

60 km/h og tilbake samme distanse med farten 40 km/h   
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Case study: Archimedes og  π 

Med en liten kalkulator som CLASSWIZ kan vi bevege oss inn I matematikkens historie og få en 

forståelse for hvordan en av oldtidens største vitenskapsmenn, Arkimedes fant en verdi for  .  

 

 

 

 

 
Archimedes anticipated modern calculus and analysis by applying concepts of infinitesimals and the 
method of exhaustion to derive and rigorously prove a range of geometrical theorems, including the 
area of a circle, the surface area and volume of a sphere, and the area under a parabola and he 
derived a very accurate approximation of   finding  

223 22
3.1408 3.1428; 3,1418

71 7
       =  

 

Det matematiske verktøyet som Arkimeds bbenyttet. 

1. Han kjente til hvordan å finne brøker som gode tilnærminger for røtter : Eksempel  

70 ? Første til nærming kan være  
17

70 8.5
2

= =  som et gjennomsnitt av heltallsrøttene  

8 64 70 81 9=   = . Den neste tilnærmingen er gjennomsnittet av første tilnærmet 

verdi og 70 dividert med første tilnærming osv.  

 

Archimedes of Syracuse   
 
He lived from 287-212 BC and was a Greek mathematician, 
physicist, engineer, inventor and astronomer. Although few 
details of his life are known, he is regarded as one of the 
leading scientists in classical antiquity and generally 
considered the greatest mathematician of antiquity and 
one of the greatest of all times. 
 

(picture: http://www.kidsmathgamesonline.com/pictures/mathematicians/archimedes.html) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Calculus
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinitesimals
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_exhaustion
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Area_of_a_circle
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Volume
https://en.wikipedia.org/wiki/Sphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Parabola
https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientist
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_antiquity
http://www.kidsmathgamesonline.com/pictures/mathematicians/archimedes.html
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Ved å gjenta prosedyren får vi tredje svært god tilnærming nå med 6 korrekte siffer  

   

Dette må være veldig bra. 

2. Han kjente også til Pytagoras’  teorem for rettvinklede trekanter. 

Antikkens egypterne brukte  
22

7
   og i bibelen kan du lese at 3  men uansett er metoden til 

Arkimedes den mest imponerende. 

Metoden til Arkimedes 
En regulær mangekant med n sider med lengde 
s er innskrevet I en sirkel med radius 1. 
Omkretsen er da n s  og en tilnærmet  

verdi for  
s n

  
2




  

M er sentrum i sirkelen.  AB = s  er siden i 
mangekanten og MC er en midtnormal til AB 
Denne skjærer AB i D.  Da blir AC og CB siden i 
en mangekant med dobbelt så mange sider.  
Oppgaven blir nå å bestemme CB som en 
funksjon av AB = s.  
  

Dette gir oss følgende rekursjon: 

2 2

2
2 2

2 2 2

; 1 1 1
2 2 2

1 1 2 4
2 2

s s s
AD MD DC

s s
CB DC DB s

   
= = −  = − −   

   

 
    = + = − − + = − −   

    
 

 

Den innskrevne mangekanten   

mangekanten  
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Vi velger  6n =   som gir 
6 1s =  og videre  12 2 3s = − se   CB  for s = 1. Vi følger metoden til 

Arkimedes og  da vi vet at  3 1.7  velger vi om første tilnærming:    

17 30

17 58910 173 3
10 2 340

+

   =

19 91 3719

589 91 19 91 37 340 1922 3 2
37340 340 37 340 2

2


+

−  − =  =   

Dette regner vi ut  og finner   tilnærmet  for en  regulær   12 kant :  

   

Vi forlater nå metoden til Arkimedes. For deg som ønsker kan du  lage neste tilnærming for 3  og en 

ny verdi for   

 Vi fortsetter med moderne verktøy som  ClassWiz fx-991EX og benytter  answer M til å lage en 

rekursjon , Rekursjonen starter med en regulær sekskant med side s=1 fortsetter med 12 kant, 24 

kant osv. Hvert steg I rekursjonen er:  22 4 Ans− − som dobler antall sider og regner ut siden.. 

Rekursjonen gjentas ved å trykke  = tast:  1=s2ps4pMd====== 

 ...    

Nå kan vi lage et mye bedre estimate for   ved å gå ut fra et regulært polygon med  384  sider  

 hvor  384 0.01636227921s   

   Dette må sies å være veldig bra !  
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Vi fortsetter med den omskrevne mangekanten  

nAB s s= = som siden i en regulær mangekant 

med n sider. Vi lar  DH HE EG x= = =  og 

2 2nHG s x= = .  Oppgaven er nå å bestemme  

2x som funksjon av  s . 

2 2

;  
2 2

1 ; 1 1
4 4

s s
DB HB x

s s
MB EB

= = −

= + = + −

 

Når HEB  er rettvinklet får vi: 

( )

2 2 2

2
2 2

2

2
2 2 2 2

2

1 1
2 4

2 4 2
1 2 1 1 2 1 2 2

4 4 4 4

HE HB EB

s s
x x

s
s s s s

sx x sx x
s

= −

  
= − − + −       

+ −
= − + − − + + −  = + −  =

 

Dette gir oss en ny rekursjon hvordan å gå fra siden I en regulær mangekant til siden I en regulær 

mangekant med dobbelt så mange sider. 

( )2

2

2 4 2n

n

n

s
s

s

+ −
=  

Vi kjenner til at Arkimedes benyttet disse rekursjonene og at han kunne starte enten med en regulær 

firkant eller en sekskant. Vi velger  en regulær sekskant med side 6

2

3
s =  og gjentar rekursjonen : 

2as3=2aME(s4+Md$p2)====== 
 

  ...  

             

Den omskrevne mangekanten 

Regner vi ut gjennomsnitt 

for den innskrevne og 

omskrevne sirkel får vi svært 

god god tilnærming til  : 
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Vi utfordrer leseren til å starte med innskrevet kvadrat 4 2s =   og et omskrevet med 4 2s = . 

Rekursjonene er de same. Lykke til!!  

Vi kan selvsagt også benytte regnearket på CLASSWIZ  

Innskrevne mangekanter:   

A1 = 6,  A2 = 2XA1, B1 = 1  and  
2 1 1

B2 = 2- 4-B1 1
2

A B
C =    RANGES  A2: A16   B2:B16   C1:C16 

     

Og for omskrene mangekanter: 

Vi forandrer  B    
22 2( 4+B1 -2)

B1= ; B2=
B13

 

     

EN IMPONERENDE LITEN KALKULATOR:  
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Kapitel  3: Svar på oppgaver: 

Problem 1: 

   
a = 11,9   / C = 65,6o and  / B = 49,40  

 

Problem 2: 

   
/ A = 55,8 0 ,      / B =41,4o   and / C=  82,8o  

Problem 3  løsning 1 : 

    
løsning 2 

      
solution 1 : / B = 73,20,   / C = 56,8o and c= 8.73  solution 2 : / B = 106,80,   / C = 23,2o and c= 4,12   

Ved konstruksjon får du også to løsninger. 

 

   

 Tallsystem:  249 = 128+64+32+ 16+8+1 = 111110012  

   
12=11002  13= 11012 
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Veg fart og tid:   

Tiden Anne bruker fram og tilbake                        og tiden  Peter bruker 

                                  

Anne er tilbake I A kl  11, 51, 26       og Peter kl 11, 55  

På vegen tilbake har Anne og Peter tilbakelagt same distance etter x timer. 

Anne har da tibakelagt ; 70 x   og  Peter i x timer =
100

100 60
80

x
 

+ − 
 

 som gir følgende likning 

     
På veg til bake fra B når Anne Peter kl 11.30 I avstand 75 km fra B.  

Utfordring:  Den siste oppgaven kan du enkelt løse uten kalkulator.  

Etter ord  
Hovedansvarlig for det matematiske innholdet er Bjørn med et ønske om å dele erfaringer fra et 

langt liv  som matematikklærer + noen kjepphester. Han har hatt god hjelp av Pepe som også har hatt 

hovedansvaret for layout og bruk av data. I tillegg har Glenn Ghose i labdidakt bidratt med gode råd.  

Figurer er laget I programmet CLASPAD net og skjermbildene er laget med CLASSWIZ 

 

Bjørn Bjørneng        Pepe Palovaara 

bbjornen4@gmail.com        pepe.palovaara@casio.fi 

Lykke til:  Pepe og Bjørn håper dette heftet kan inspirere leserne til å  utforske videre i 

matematikkens vidunderlige verden 

 

mailto:bbjornen4@gmail.com
mailto:pepe.palovaara@casio.fi
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Bjørn har studert matematikk og fysikk ved universitetet i Oslo og arbeidet som 

lærer i norsk skole siden 1961! Han har videre vært med på å legge om driften 

på Solobservatoriet på Harestua, fra et forsknings-sted til et kurssted i 

astronomi for skoler og andre astronomi-interesserte. Han har arbeidet på 

skolelaboratoriet i fysikk på Blindern og undervist 4 år i Tanzania! 

 

Han er i en alder av 78 fortsatt aktiv som lærer på Lillehammer og vil gjerne dele av sin erfaring 

og kunnskap, til glede for neste generasjons lærere og elever. 

Siden starten av 90-tallet har Bjørn også vært aktiv som en av CASIOs «key teachers» og 

medredaktør i CASIO-nytt. Bjørn er oppslukt av matematikken og brenner for at elevene skal 

oppleve mestring i faget og se hvor vakker matematikken er. Ikke minst er han en forkjemper for 

hvordan ta i bruk moderne digitale verktøy, men fortsatt med matematikken i fokus. I denne 

spalten vil Bjørn legge ut klassiske og mer kuriøse problemstillinger, (og løsninger) til glede for 

alle matematikkinteresserte. 

 

 

 

 

http://www.labdidakt.no/ViewImage.aspx?ItemID=2572&width=800&lb=true

