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R�kkef�lge af + og 

Teori 1

Udtryk i parentes skal vi regne ud f�rst.

N�r et tal st�r mellem + og 
s� skal vi udregne gange f�r plus.
N�r et tal st�r mellem to +'er, s� kan vi selv
v�lge hvilket af de to tegn vi vil udregne f�rst.

Dette betyder:

Vi kan omskrive 423  til 83

Vi kan ikke omskrive 423  til 45 

Vi kan ikke omskrive x 23 til x5

Vi kan ikke omskrive x23 til x5

Vi kan omskrive  x 234 til x 27

Hvis + skal udregnes f�r  , s� skal vi skrive en parentes:

Vi kan omskrive 4)23(  til 45 

�velse 2
(a) Kan vi omskrive  435  til 415  ?   Svar: _______ .

(b) Kan vi omskrive  435  til  75  ?   Svar: _______ .

(c) Kan vi omskrive  14 x til  5x ?   Svar: _______ .

(d) Kan vi omskrive  34 x til  12x ?   Svar: _______ .

(e) Kan vi omskrive )35( x til  8x ?  Svar: _______ .

(f ) Kan vi omskrive  x326  til  x56  ?   Svar: _______ .

(g) Kan vi omskrive  x326  til  x312  ?   Svar: _______ .

(h) Kan vi omskrive  5234  til  554  ?   Svar: _______ .

(i) Kan vi omskrive  5234  til  734  ?   Svar: _______ .

(j) Kan vi omskrive  )4(3 x til  x12 ?  Svar: _______ .

(k) Kan vi omskrive  3)65(  til  185  ?   Svar: _______ .

.parentesermangesÄ
skriveikkemanskalSÄ

bestemt.manharDette

gangetegn.stÄr
derat sigforestille

lÅserenskalHer

Her skal  udregnes fÇrst,
sÄ vi kan ikke udregne noget
fÇr vi kender tallet x.
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�velse 3
I nogle spil kan vi udregne antal point n�r vi kender antal krydser.
Vi lader x st� for antal krydser.

(a) I et spil kan vi udregne antal point s�dan:
L�g antal krydser til 10.
Gang resultatet med 4.

Hvilke(t) af regneudtrykkene (1) og (2) angiver disse udregninger?
(1) 410  x
(2) 4)10(  x
Svar: _______ .

(b) I et spil kan vi udregne antal point s�dan:
A: Gang 3 med antal krydser.
B: L�g A-resultatet til 5.

Angiv disse udregninger ved at skrive et regneudtryk med x:

Antal point  =  ____________________ .

Hvis  6x er  dette regneudtryk  =  _______ .

(c) I et spil kan vi udregne antal point s�dan:
A: L�g 4 til antal krydser.
B: Gang 2 med A-resultatet.

Angiv disse udregninger ved at skrive et regneudtryk med x:

Antal point  =  ____________________ .

Hvis  5x er  dette regneudtryk  =  _______ .

Samle led af samme type

�velse 4
x st�r for et tal.
P� hver pakke st�r antal m�nter den indeholder:

3 x x

(a) Hvilke(t) af regneudtrykkene (1)-(3) angiver antal m�nter i disse pakker?

(1) xx 3
(2) x 23
(3) x5

Svar: ____________________ .

(b) Hvis  4x er   xx3 _______ .

(c) Hvis  4x er   x23 _______ .

(d) Hvis  4x er   x5 _______ .
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�velse 5
x st�r for et tal.
P� hver pakke st�r antal m�nter den indeholder:

x x 8 x x x 6

(a) Hvilke(t) af regneudtrykkene (1)-(7) angiver antal m�nter i disse pakker?

(1) 68  xxxxx
(2) 6382  xx
(3) 6382  xx

(4) x 514

(5) x19

(6) x19

(7) 145 x
Svar: ____________________ .

(b) Hvis  2x er   68 xxxxx _______ .
Hvis  2x er   6382 xx _______ .

(c) Hvis  2x er   x514 _______ .
Hvis  2x er  x19 _______ .

Teori 6 S�dan kan vi samle led af samme type.

I udtrykket

xx 35 

har vi f�rst x en gang og derefter tre gange, dvs. vi har x fire gange, s�

5435  xxx .
Ved at bruge samme tankegang f�r vi

abbaab 107111564372  .
Der er underforst�et et gangetegn mellem 4 og x i x4 ,  s�

xx  44 .

�velse 7
I hvert af regneudtrykkene (1)-(4) skal du samle led der er af samme type. Se  Teori 6.

(1)  xxx 42 ____________________ .

(2)  xxx 3452 ____________________ .

(3)  baba 324 ____________________ .

(4)  kk 11555 ____________________ .
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Gange ind i parentes 1. del

�velse 8
m og n st�r for to tal.
P� hver pakke st�r antal m�nter den indeholder.
Nedenfor er vist hvor mange m�nter hver af personerne A, B, C og D har.

A: m n B: m n C: m n D: m n
m n m n
m n m n

(a) nm  er antal m�nter som _______ har.
(b) nm 3 er antal m�nter som _______ har.
(c) )(3 nm  er antal m�nter som _______ har.
(d) nm  33 er antal m�nter som _______ har.
(e) nm  3 er antal m�nter som _______ har.

(f ) Hvis 2m og 4n , s� er
 )(3 nm _______  og
 nm 33 _______ .

(g) Hvilke tal kan m og n v�re hvis udtrykkene  )(3 nm  og  nm  33 skal 
v�re samme tal?  Svar: ____________________ .

Teori 9

I en skole er der samme antal piger i alle klasser og samme antal drenge i alle klasser.

k =  antal klasser
p =  antal piger i en klasse
d =  antal drenge i en klasse

antal elever i en klasse = antal piger i en klasse plus antal drenge i en klasse = dp 
antal elever pÄ skolen = antal klasser gange antal elever i en klasse =  )( dpk 

antal piger pÄ skolen = antal klasser gange antal piger i en klasse = pk 
antal drenge pÄ skolen = antal klasser gange antal drenge i en klasse = dk 
antal elever pÄ skolen =    antal piger pÄ skolen plus antal drenge pÄ skolen =    dkpk 

Der g�lder

dkpkdpk  )(
da begge ligningens sider er  antal elever pÄ skolen . 

Ligningen er et eksempel p� reglen for at gange ind i en parentes (se Teori 10).
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Teori 10 Reglen for at gange ind i parentes.

Reglen for at gange ind i en parentes:

Et udtryk  cba  med flere led kan vi gange med et tal  k ved at gange 
hvert led i udtrykket med  k , dvs.

ckbkakcbak  )(

Advarsel:

Det er + og – der skiller led, s� cba  indeholder kun �t led:
cbakcbak  )(

Dette betyder:

Vi kan omskrive  )2(4 x til  x48 
Vi kan ikke omskrive  )2(4 x til  x8
Vi kan ikke omskrive  )2(4 x til  x48 
Vi kan omskrive  )2(4 x til  x8

Vi kan ofte reducere et udtryk s�dan:

abab 4)3(2 

 abab 462  F�rst ganger vi ind i parentesen.
 ba 76  S� samler vi led af samme type.

�velse 11
Gang ind i parenteserne:

(a)  4)3(x (c)  )43(5 ba

(b)  )21(3 x (d)  )22(4 ba

�velse 12
Reducer:

(a) 1)2(53  xx





(b) )2(23)21(  aa





(c) yxyx 3)2(3)2(2 





(d) )5(24)34(2 bba 







Bogstavregning for gymnasiet og hf Side 6 2010 (2012) Karsten Juul

�velse 13
F�rst k�ber vi 4 b�ger, og derefter k�ber vi 7 b�ger til. For hver bog betaler vi  n
m�nter.

(a) For de f�rste 4 b�ger betaler vi  ____  ____  m�nter,
og for de n�ste 7 b�ger betaler vi  ____  ____  m�nter,
s� vi betaler i alt  ____  ____  +  ____  ____  m�nter for b�gerne.

(b) Vi har i alt k�bt  ____ + ____  b�ger, og for hver af dem betaler vi ____ m�nter,
s� vi betaler i alt  ____  ( ____ + ____ )  m�nter for b�gerne.

(c) I (a) og (b) skrev vi to udtryk der begge var det vi betaler i alt. De to udtryk m� 
alts� give samme tal uanset hvilket tal vi inds�tter for n . Brug et lighedstegn til at 
skrive at de to udtryk er lig :hinanden

(d) I (c)  skrev du en ligning. Gyldigheden af denne ligning kan vi ogs� begrunde ved 
hj�lp af reglen for at 

R�kkef�lge af  – og   samt af  +  og  –

�velse 14

(a) P� hver af de tomme pladser skal du skrive et af f�lgende udtryk:

24  24  2410  2410  2410  2410 

Hvis vi ser at vi har 10 m�nter, derefter bruger 4 m�nter og derefter f�r 2 m�nter, 
s� har vi _______________ m�nter .

Hvis vi ser at vi har 10 m�nter, derefter bruger 4 m�nter og derefter bruger 2 
m�nter, s� har vi brugt _______________ m�nter  og har _______________ 
m�nter tilbage.

(b) P� hver af de tomme pladser skal du skrive et af f�lgende udtryk:

cb  cb  cba  cba  cba  cba 

Hvis vi ser at vi har a m�nter, derefter bruger b m�nter og derefter f�r c m�nter, s� 
har vi _______________ m�nter .

Hvis vi ser at vi har a m�nter, derefter bruger b m�nter og derefter bruger c
m�nter, s� har vi brugt _______________ m�nter  og har _______________ 
m�nter tilbage.
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Teori 15
N�r der f�r et tal st�r + og efter st�r + eller – , s� kan vi selv v�lge hvilket af 
de to tegn vi vil udregne f�rst.
N�r der f�r et tal st�r – og efter st�r + eller – , s� er det minusset f�r vi skal 
udregne f�rst.

N�r et tal st�r mellem – og  , s� skal vi udregne gange f�r minus.

Dette betyder:

Vi kan omskrive  357  til  312 

Vi kan omskrive 357  til 27 

Vi kan omskrive  357  til  32 

Vi kan ikke omskrive 357  til 87 

Vi kan ikke omskrive  aa 2 til  02 

Vi kan ikke omskrive x 25 til x3

Hvis – skal udregnes f�r  ,  s� skal vi skrive en parentes:

Vi kan omskrive x )25( til x3

�velse 16
(a) Kan vi omskrive  xxx 3 til  x03 ?   Svar: _______ .

(b) Kan vi omskrive  2223  til  226  ?   Svar: _______ .

(c) Kan vi omskrive  xxx 3 til  xx 23  ?   Svar: _______ .

(d) Kan vi omskrive  2223  til  423  ?   Svar: _______ .

(e) Kan vi omskrive  2223  til  023  ?   Svar: _______ .

(f ) Kan vi omskrive  246  til  210  ?   Svar: _______ .

(g) Kan vi omskrive  246  til  26  ?   Svar: _______ .

(h) Kan vi omskrive  x 235 til  x 22 ?   Svar: _______ .

�velse 17
P� hver af de tomme pladser skal du skrive et af f�lgende udtryk:

6214  6)214(  6214  6214 
For en vare er prisen pr. stk. 14 m�nter, men vi f�r en rabat p� 2 m�nter. For 6 stk. 
skal vi betale _______________ .

For en vare er prisen pr. stk. 2 m�nter. Hvis vi ser at vi har 14 m�nter, og derefter k�ber 
6 stk. af varen, s� har vi _______________ m�nter tilbage.

Hvis vi ser at vi har 14 m�nter, og derefter k�ber en vare til 2 m�nter og en vare til 6 
m�nter, s� har vi _______________ m�nter tilbage.
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Teori 18
x =  antal fr� i en pose

I en krukke er 16 fr� og 5 poser, dvs. antal fr� i krukken er x 516
Vi l�gger 7 fr� i krukken, dvs. antal fr� i krukken er 7516  x
Vi fjerner 2 poser fra krukken, dvs. antal fr� i krukken er xx  27516

Antal fr� i krukken er
xxx 32327516 

Denne omskrivning er et eksempel p� reglen om at samle led af samme type.

�velse 19
r =  antal fr� i en r�d pose
g =  antal fr� i en gr�n pose

I en krukke er der 10 r�de poser og 4 gr�nne poser.
Skriv til venstre p� linjen nedenfor et udtryk for antallet af fr� i krukken (se evt. 
Teori 18).

Vi fjerner 7 r�de poser fra krukken.
Skriv et udtryk for antallet af fr� i krukken ved at lave en tilf�jelse til det udtryk du 
allerede har skrevet p� linjen.

Vi l�gger 2 gr�nne poser i krukken.
Skriv et udtryk for antallet af fr� i krukken ved at lave en tilf�jelse til det udtryk du 
allerede har skrevet p� linjen.

_______________________________

Ovenfor er et udtryk for antallet af fr� i krukken. Skriv et udtryk for antallet som er s� 
simpelt som :muligt

Teori 20 S�dan kan vi samle led af samme type.

I udtrykket

xx 758 

har vi f�rst x otte gange, og derefter fjerner vi x syv gange, dvs. vi har x �n gang 
tilbage, s�

5758  xxx .
Ved at bruge samme tankegang f�r vi

bababba 2714284356  .
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�velse 21
I hvert af regneudtrykkene (1)-(5) skal du samle led der er af samme type.  Se  Teori 20
og  Teori 6.

(1)  xxx 45 ____________________ .

(2)  xxx 6252 ____________________ .

(3)  baba 9343 ____________________ .

(4)  kk 11246 ____________________ .

(5)  xyyx 4325 ____________________ .

�velse 22
Reduc�r:

(a) 105)24(3  xx





(b) )4(312)6(2  xx




(c) 15)5(35  xx




(d) baba 724)22( 
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Gange ind i parentes 2. del

�velse 23
x st�r for et bestemt tal. I alle klasser er der 20 elever, og x af dem er piger.
P� hver af de tomme pladser i (a)-(e) skal du skrive en af f�lgende s�tninger:

piger i �n klasse
drenge i �n klasse
elever i �n klasse
piger i fire klasser
drenge i fire klasser
elever i fire klasser

(a) x20 er antal ________________________________________ .
(b) )20(4 x er antal ________________________________________ .
(c) 204  er antal ________________________________________ .
(d) x4 er antal ________________________________________ .
(e) x 4204 er antal ________________________________________ .

(f ) N�r  8x er  )20(4 x _______  og  x4204 _______ .
(g) Hvilke tal kan x v�re hvis udtrykkene  )20(4 x og  x 4204 skal v�re 

samme tal?  Svar: ________________________________________ .

Teori 24 Reglen for at gange ind i parentes.

Et udtryk  cba  med flere led kan vi gange med et tal  k ved at gange 
hvert led i udtrykket med  k ,   dvs.

ckbkakcbak  )(

Det er  +  og  – der skiller led, s�  cba  indeholder kun �t led:

cbakcbak  )(

Dette betyder:

Vi kan omskrive  )2(4 x til  x48 
Vi kan ikke omskrive  )2(4 x til x8
Vi kan ikke omskrive  )2(4 x til  x48 
Vi kan omskrive  )2(4 x til  x8

Vi kan ofte reducere et udtryk s�dan:

bbab 5)3(22 

 bbab 5622  F�rst ganger vi ind i parentesen.
 ba 2 S� samler vi led af samme type.
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�velse 25
Reduc�r:

(a) 10)2(34  xx





(b) )1(83)23(  aa





(c) yxyx 35)2(3 





(d) baba  104)42(2





�velse 26
F�rst k�ber vi x b�ger som hver koster 19 m�nter. Derefter leverer vi 7 b�ger tilbage 
og f�r pengene igen.

(a) For de x b�ger betalte vi ___________ m�nter, og
for de 7 b�ger f�r vi ____  ____ m�nter tilbage,
s� for de b�ger vi beholder, har vi betalt ___________ – ____  ____ m�nter.

(b) Antallet af b�ger vi beholder er ___________ ,
og vi betalte ____ m�nter for hver bog,
s� for de b�ger vi beholder, har vi betalt ____  ( ___________ ) m�nter.

(c) I (a) og (b) har du skrevet to udtryk som begge er lig det vi har betalt for de b�ger 
vi beholder, s� de to udtryk er lig hinanden. Skriv udtrykkene med lighedstegn 
imellem: 

(d) Vi beh�ver ikke t�nke p� b�ger og m�nter for at se at denne ligning g�lder. Vi 
kan begrunde den med reglen for at 

H�ve parentes

�velse 27
(a) Vi ser at vi har 15 m�nter. Derefter k�ber vi en vare til 8 m�nter, og derefter en 

vare til 3 m�nter.
P� hver af de tomme pladser skal du skrive en af f�lgende:

betalt for de to varer
tilbage n�r vi har k�bt den f�rste vare
tilbage n�r vi har k�bt begge varer

815  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

3815  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

38  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

)38(15  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

Ävelsen fortsÅtter pÇ nÅste side!
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(b) Vi ser at vi har a m�nter. Derefter k�ber vi en vare til b m�nter, og derefter en 
vare til c m�nter.
P� hver af de tomme pladser skal du skrive en af f�lgende:

betalt for de to varer
tilbage n�r vi har k�bt den f�rste vare
tilbage n�r vi har k�bt begge varer

ba  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

cba  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

cb  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

)( cba  er antal m�nter vi har
____________________________________________________________ .

(c) Hvis 50a , 20b og 10c er
 cba _______          og           )( cba _______ .

(d) Hvilke tal kan  a,  b og  c v�re hvis de to udtryk  )( cba  og  cba  skal 
v�re samme tal?  Svar: _____________________________________ .

Teori 28 S�dan kan vi h�ve parenteser.

N�r
der foran parentesen er  – , og
efter parentesen er  + ,   – eller  ingenting

s� kan vi
fjerne parentesen og minusset foran hvis vi
samtidig �ndrer fortegnet for hvert led i parentesen.

N�r vi g�r dette, siger vi at vi h�ver minusparentesen.

N�r
der foran parentesen er  + ,   og
efter parentesen er  + ,   – eller  ingenting

s� kan vi
fjerne parentesen og plusset foran.

N�r vi g�r dette, siger vi at vi h�ver plusparentesen.

Eksempler:

yy  3514)35(14

xx
xx

xx






2538
)25()3(8

)25()3(8

edcba
edcba

edcba





)()(

)()(

ikke.normalt viskriverlinjeDenne

ikke.normalt viskriverlinjeDenne

Disse tegn skal fjernes.

Disse tegn skal Åndres.
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Teori 29
Ved at h�ve minusparentesen f�r vi xx  4)4(
Parentesen og minusset foran har vi fjernet, og fortegnet i parentesen har vi �ndret til 
plus .  x 4 er det samme som  x4

Ved at h�ve plusparentesen f�r vi 25)2(5 

Parentesen og plusset foran har vi fjernet. Fortegnet i parentesen skal vi ikke �ndre da 
det er en plusparentes vi har h�vet.

F�lgende parentes er ikke en minusparentes: xkx  )2(
Det skyldes at der ikke st�r minus foran parentesen.
N�r der ikke er skrevet noget foran parentesen, kan vi
skrive + uden at �ndre betydningen: xkx  )2(

Vi kan omskrive s�dan:   kxxkxxkx  2)2(

�velse 30
H�v parenteserne:

(a)  )32( xa (d)  )27( yk

(b)  )54( xc (e)  )23( x

(c)  )106( x (f )  )8( a

�velse 31
Reduc�r:

(a) )3()4(  xx





(b) )2()25( xx 





(c) bbaa  )27(3




(d) )5()5(  bba





(e) )2()2(1 yy 





(f ) )31()5( xx 
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�velse 32
Vi har 65 m�nter. F�rst betaler vi x m�nter for en vare, men vi f�r 10 m�nter tilbage 
fordi der en mangel ved varen.

(a) Lige da vi havde betalt de x m�nter havde vi ___________ m�nter.
Da vi havde f�et m�nter tilbage, havde vi ____ – ____ + ____ m�nter.

(b) Da vi havde f�et m�nter tilbage, havde vi betalt ___________ m�nter for varen,
s� vi havde ____ – ( ___________ ) m�nter.

(c) I (a) og (b) har du skrevet to udtryk som begge er lig antallet af m�nter vi havde 
efter at vi havde f�et m�nter tilbage, s� de to udtryk er lig hinanden. Skriv 
udtrykkene med lighedstegn imellem:

(d) Vi beh�ver ikke t�nke p� m�nter for at se at denne ligning g�lder. Vi kan 
begrunde den med reglen for at 

Teori 33

Vi kan ofte reducere et udtryk s�dan:

)24(32 xx 

 )612(2 xx  F�rst ganger vi ind i parentesen.
 xx 6122  S� h�ver vi minusparentesen.
 128 x S� samler vi led af samme type.

�velse 34
Reduc�r:

(a) )22()4(3  xx





(b) )2(443 xx 







(c) )()43(53 xx 





(d) 2)43()12(3  xx







(e) )3(2)4( aabba 





(f ) bab )32()21(4 
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Fortegn 1. del

Teori 35

aa 5)(5 

aa 5)()5( 

aa 5)5( 

aa 5)(5 

aa  5)(5

aa  5)(5

�velse 36
Reduc�r:

(a) xx  )(4

(b) kk  )2(

(c) )(3 t

(d) )( )(2 aa 

(e) )(2 aa 

(f ) )5(2  xx

Br�k (division) 1. del

Teori 37
Vi vil skrive division som en br�k.

At
12 divideret med 4   er   3

skriver vi s�dan

3
4

12
 .

Minus gange minus giver plus

Her skal tallene ikke ganges, s� vi kan ikke 
bruge reglen om minus gange minus. I 
stedet h�ver vi parenteserne (Teori 28).
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Teori 38
Halvdelen af

x6 x x x x x x
er

x3 x x x
dvs.

xx


 3
2

6

Da der st�r  mellem 6 og x, m� vi dividere 2 op i 6.

Teori 39
Halvdelen af

x6 1 1 1 1 1 1 x

er ikke

x3 1 1 1 x
dvs.

2
6 x kan vi ikke omskrive til  x3 .

Da der st�r + mellem 6 og x, m� vi ikke dividere 2 op i 6.

Hvis der st�r minus m� vi heller ikke dividere 2 op i 6:

2
6 x kan vi ikke omskrive til  x3 .

Der g�lder alts�:

5
815 x kan vi ikke omskrive til  83 x

5
107 x kan vi ikke omskrive til  27 x .

�velse 40

(a) Kan vi omskrive  
4
2012  til  53  ?  Svar: _______ .

(b) Kan vi omskrive  
4
2012  til  203  ?  Svar: _______ .

(c) Kan vi omskrive  
4
2012  til  512  ?  Svar: _______ .

(d) Kan vi omskrive  
4

112  til  13 ?  Svar: _______ .
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�velse 41
Reduc�r:

(a) 


3
798 a

(b) 





6
12

4
12 xx

(c) 

7
113 xx

(d) 


3
)4(526 x

Teori 42
Der g�lder:

xxa
xa  1

xa
xa  og          xa

ax 

xa
xa  og          xaa

x 

xx





4
4 og          xx




4

)4(

xx





4
4 og          xx




)4(
4

a
ax  kan vi ikke omskrive til  x

a
xa  kan vi ikke omskrive til  x

a
ax  kan vi ikke omskrive til  x
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�velse 43
Reduc�r:

(a) 


5
3421 xx

(b) 


6
23 aaa

(c) 





k
xkx

8
8

(d) 


4
2)43( x

(e)  7
73

3 xx

(f ) 
k
xk

k
xkk

(g) 

 2

2
2x

(h) 


 )6(
6

2 aa

Fortegn  2. del

Teori 44
Disse eksempler viser tilladte omskrivninger:

aa
55 

aa
55  aa

55 


a
c

a
c  55

aa
55  aa

55  aa
55 

 a
c

a
c  55

�velse 45
Hvilke af f�lgende udtryk giver samme tal uanset hvilket tal vi inds�tter for x ?

(a)   
2
x (b)   

2
x (c)   

2
x (d)   

2
 x

(e)   
2

3 x (f )   
2

3 x (g)   
2
3


x (h)   

2
3 x

Minus divideret med 
minus giver plus.
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Regler om ligev�gt

Teori 46
De fire vigtigste af reglerne om ligev�gt er f�gende

Regler om ligev�gt vedr�rende   + ,   – ,    og  :

– Vi m� l�gge det samme tal til begge sider af lighedstegnet.

– Vi m� tr�kke det samme tal fra begge sider af lighedstegnet.

– Vi m� gange begge sider af lighedstegnet med det samme tal hvis det tal vi 
ganger med, ikke er nul.

– Vi m� dividere begge sider af lighedstegnet med det samme tal hvis det tal vi 
dividerer med, ikke er nul.

Reglerne ovenfor er skrevet meget kort. I de f�lgende rammer forklarer vi grundigt hvad 
reglerne om ligev�gt g�r ud p�.

Vi kan tr�ne reglerne om ligev�gt ved at bruge dem til at l�se ligninger.
S� nytter det ikke at du l�ser ligningerne ved hj�lp af andre regler, da
det er reglerne om ligev�gt der er form�let med �velserne.
Reglerne om ligev�gt er en vigtig del af pensum.

Teori 47
T�nk p� en v�gt n�r du l�ser ligninger.
x st�r for et tal. P� hver pakke st�r hvor mange lodder den indeholder.
Vi har anbragt nogle pakker p� hver af v�gtens sk�le:

x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1225  xx

Vi tr�kker x2 fra begge ligningens sider, dvs. fjerner x2 fra begge v�gtsk�le. Der m� 
stadig v�re ligev�gt:

x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

xx xx 22 1225  
123 x

Vi dividerer begge ligningens sider med 3 . P� hver af v�gtsk�lene er der nu en 
tredjedel af det der var f�r. Der m� stadig v�re ligev�gt: :

x 1 1 1 1

33

123


x

4x

Pakken med x lodder vejer det samme som fire lodder, dvs. 4x .
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Teori 48

Det er en FEJL at omskrive xx  32 til   2322  xx

fordi det kun er en del af venstre side der er ganget med 2 .

Man skal gange hele siden med 2:
xx  32

22)32(  xx

xx 22322 
xx 26 

x6

Ovenst�ende g�lder ikke kun gange. For alle regler om ligev�gt g�lder at alt det der 
st�r p� �n side af lighedstegnet, skal vi t�nke p� som �t tal vi skal udf�re en udregning 
med.

Teori 49

(a) Hvis vi i ligningen 2314  x

tr�kker 2 fra begge sider, f�r vi x312 

(b) Hvis vi i ligningen x312 

dividerer begge sider med 3 ,  f�r vi
3

3
3

12 x


Ved at reducere de to sider f�r vi x4

(c) ADVARSEL: Hvis vi i ligningen 2314  x

dividerer begge sider med 3 ,  f�r vi
3

23
3

14 


x

(d) ADVARSEL: Hvis vi i ligningen 2314  x

dividerer begge sider med 3 , f�r vi  IKKE 2
3

3
3

14


x

(e) Hvis vi i ligningen 5 x

ganger begge sider med 1 ,  f�r vi 5x

(f ) Hvis vi i ligningen 3
4

2 
x

l�gger 3 til begge sider, s� f�r vi
4

5 x


Vi ganger begge sider med 4: 4
4

45 
x

Ved at reducere de to sider f�r vi x20

3  kan ikke forkortes 
v�k da der st�r  +  
mellem  3x og  2

Her har vi ganget begge sider med 2.

Her har vi trukket  x  fra begge sider.

(Start med at trÅkke 2 fra begge sider).

(Start med at trÅkke 2 fra begge sider).
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�velse 50
Svarene er af typen    lÅgger 7 til,    ganger med 2,    osv.

Hvad g�r vi ved begge sider i 2514 x for at f� ligningen 11x ?
Svar: ______________________________ .

Hvad g�r vi ved begge sider i 138 x for at f� ligningen 21x ?
Svar: ______________________________ .

Hvad g�r vi ved begge sider i 408 x for at f� ligningen 5x ?
Svar: ______________________________ .

Hvad g�r vi ved begge sider i 9
5
x for at f� ligningen 45x ?

Svar: ______________________________ .

�velse 51
Skriv mellemregning der viser hvordan vi ved hj�lp af en af reglerne for ligev�gt kan 
f� den nederste ligning.

(a) Af x 419

f�r vi

s� x15

(b) Af 12
5



x

f�r vi

s� 60x

(c) Af 011  x
f�r vi

s� x11

(d) Af 217  x

f�r vi

s� 3x

Teori 52

Vi starter med et tilf�ldigt tal: 7
Vi l�gger 5 til tallet og f�r: 12
Vi tr�kker 5 fra dette resultat og f�r: 7
Vi fik det vi startede med, fordi trÄk 5 fra er den omvendte udregning til lÄg 5 til .

P� venstre side st�r udregningen  lÄg 5 til : 125 x
Med begge sider laver vi den omvendte
udregning, dvs. trÄk 5 fra , og f�r: 7x .

Den omvendte udregning til  trÄk 4x fra er lÄg 4x til . Denne omvendte udregning 
laver vi med begge sider i ligningen  1242  xx og f�r  126 x .

Den omvendte udregning til gang med 6 er divider med 6 .  Denne omvendte udregning 
laver vi med begge sider i ligningen 126 x og f�r 6

12
6

6 x dvs 2x .

Den omvendte udregning til divider med 3 er gang med 3 .  Denne omvendte udregning 
laver vi med begge sider i ligningen  23 x og f�r  3233 x dvs  6x .
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�velse 53
Den omvendte udregning til lÄg 3x til er ____________________ .
Vi laver denne omvendte udregning med begge sider af  xx 453  og f�r (efter at 
have reduceret): _______________ .

Den omvendte udregning til   lÄg 5 til er   ____________________ .
Vi laver denne omvendte udregning med begge sider af   1153 x og f�r (efter at 
have reduceret): _______________ .

Den omvendte udregning til   gang med 3 er   ____________________ .
Vi laver denne omvendte udregning med begge sider af   63 x og f�r:  

 dvs.    _______________ .

�velse 54
Vis hvordan vi ved at lave omvendte udregninger (se Teori 52 og Teori 46)  kan l�se 
ligningerne:

(1) 814  x (2) x832  (3) 123 x

(4) 2
19  x (5) 31  x (6) x7

�velse 55
Vis hvordan vi ved at lave omvendte udregninger (se Teori 52 og Teori 46)  kan l�se 
ligningerne: 

(1) 6188 x (2) xx 6188  (3) 678  x

(4) 5314  x (5) x5312  (6) xx 58 
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�velse 56
Vis hvordan vi ved at lave omvendte udregninger (se Teori 52 og Teori 46)  kan l�se 
ligningerne: 

(1) xx 31643  (2) xx 3443  (3) 113  xx

�velse 57
Vis hvordan vi ved at lave omvendte udregninger (se Teori 52 og Teori 46)  kan l�se 
ligningerne: 

(1) 11252  xx (2) 6243  xx (3) 4346  xx

�velse 58
Vis hvordan vi ved hj�lp af Teori 28, Teori 33 og Teori 20 kan reducere siderne med 
parentes, og vis hvordan vi derefter ved at lave omvendte udregninger (se Teori 52 og 
Teori 46)  kan l�se ligningerne: 

(1) 92)63(5  xx (2) 12)2(36  xx (3) )52(3441  xx
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�velse 59
Vis hvordan vi ved hj�lp af Teori 28, Teori 33 og Teori 20 kan reducere siderne med 
parentes, og vis hvordan vi derefter ved at lave omvendte udregninger (se Teori 52 og 
Teori 46)  kan l�se ligningerne: 

(1) 2)31(2)42(  xx (2) )34(3)2(5 xx 

�velse 60
(a) F�lgende er oplyst:

N�r vi l�gger 6 til antal drenge, s� f�r vi det samme som hvis vi ganger antal 
drenge med 4.

Skriv denne oplysning som en ligning hvor d st�r for antal drenge, og bestem 
antal drenge.

Ligning:

(b) F�lgende er oplyst:
N�r vi ganger antal piger med 3 og l�gger 8 til, s� f�r vi det samme som n�r 
vi ganger antal piger med 5.

Skriv denne oplysning som en ligning hvor p st�r for antal piger, og bestem antal 
piger.

Ligning:
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�velse 61
(a) F�lgende er oplyst:

N�r vi l�gger 7 til antal drenge og ganger resultatet med 8, s� f�r vi 96.
Skriv denne oplysning som en ligning hvor d st�r for antal drenge, og bestem 
antal drenge.

Ligning:

(b) F�lgende er oplyst:
N�r vi tr�kker antal piger fra 32 og tr�kker resultatet fra 24, s� f�r vi 13.

Skriv denne oplysning som en ligning hvor p st�r for antal piger, og bestem antal 
piger.

Ligning:
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Isolere

Teori 62 S�dan kan vi isolere en variabel.

I en opgave st�r at vi skal isolere m i ligningen
12  mn .

Dette betyder: Vi skal omforme ligningen til formen  m hvor der p� prikkernes 
plads st�r et udtryk der ikke indeholder m .

For at isolere m starter vi med at l�gge 1 til begge ligningens sider. S� f�r vi
mn 21  .

Nu dividerer vi begge ligningens sider med 2:

2
2

2
1 mn


 .

Ved at forkorte br�ken p� h�jre side f�r vi ligningen

mn



2

1

hvor m er isoleret.

Resultatet p� opgaven er

2
1


nm

For at isolere z i ligningen pzm 4

dividerer vi begge sider med m4 og f�r
m
p

m
zm

44
4



Vi forkorter br�ken p� venstre side og f�r
m
pz

4


For at isolere x i ligningen 3)4(  xy

dividerer vi begge sider med y4 og f�r
yy

xy






4
3

4
)4(

Vi forkorter br�ken p� venstre side og f�r
y

x



4

3
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�velse 63
(a) Isol�r x i ligningen (b) Isol�r x i ligningen

103  xt nxm  2

�velse 64
(a) Isol�r k i ligningen (b) Isol�r r i ligningen

1)3(2  kt 2)2(  srr

�velse 65
(a) Tallet a i ligningen er ikke 0.

Isol�r x .

bxay 

(b) Isol�r x i ligningen. Start med 
at gange begge sider med 5 .

yx



5

4

�velse 66
I ligningerne er m og t ikke 0 .  Isol�r t i hver af ligningerne.

(1) tmN  (2)
m
tN  (3)

t
mN 
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�velse 67
(a) I ligningen er m

ikke 0.  Isol�r b .

)(4 abmy 

(b) I ligningen er m
ikke 0.  Isol�r a .

)(4 abmy 

(c) I ligningen er ab
ikke 0.  Isol�r m .

)(4 abmy 

�velse 68
(a) I ligningen er a og e ikke 0.

Isol�r e .

e
dcba 



(b) I ligningen er e ikke 0.
Isol�r d .

e
dcba 



�velse 69
Vi kan finde arealet A af en bestemt type figurer ved hj�lp af f�lgende opskrift:

A. L�g 2 til grundlinjen g .
B. Gang A-resultatet med h�jden h .

(a) Skriv denne opskrift som en ligning

A

(b) Isol�r g i denne ligning:

(c) Skriv resultatet fra (b) som en opskrift af samme type som den ovenfor:

A.

B.
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�velse 70
Vi kan finde omkredsen O af en bestemt type figurer ved hj�lp af f�lgende opskrift:

A. Gang bredden b med 4.
B. Gang h�jden h med 2.
C. L�g B-resultatet til A-resultatet.

(a) Skriv denne opskrift som en ligning

O

(b) Isol�r h i denne ligning:

(c) Skriv resultatet fra (b) som en opskrift af samme type som den ovenfor:

A.

B.

C.



Bogstavregning for gymnasiet og hf Side 30 2010 (2012) Karsten Juul

x2

Teori 71
Udtrykket

24
l�ses

4 i anden
og betyder

4 ganget med sig selv
dvs.

164442  .

For alle tal x er
xxx 2 .

P� lommeregneren kan vi udregne at
96,14,1 2 

I udtryk som
2x ,    231 ,   234 

skal vi opl�fte til anden f�r vi bruger –, + og  , s� der g�lder

93332 

9)3()3()3( 2 

xxx  22 2

22 422)2()2()2( xxxxxx 

�velse 72

(a) N�r  3t er  25t

(b) N�r  2h er  2
12
h

�velse 73
(a) Tallene u og a er ikke 0.

Isol�r a i ligningen

a
myu

2


(b) Tallene y og a er ikke 0.
Isol�r m i ligningen

a
myu

2
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Teori 74
Vi lader k st� for et positivt tal.

Udtrykket

k
l�ses

kvadratroden af k
og er den positive l�sning til ligningen

kx 2 .

N�r vi kun ser p� positive tal x ,  s� g�lder at ligningen
622 x

har l�sningen

62x .
Vi udregner kvadratroden p� lommeregner og f�r

874,7x

�velse 75
(a) Om et positivt tal t g�lder

732 t
Vi kan skrive dette tal ved hj�lp af rodtegn:

t
Vi udregner kvadratroden p� lommeregner og f�r

t

(b) I ligningen st�r x og m for positive tal. Isol�r x .

mx 2

(c) I ligningen st�r y , k og m for positive tal. Isol�r y .

mky 2
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Teori 76
Vi vil finde det positive tal x som er l�sning til ligningen

20313 2  x .

F�rst isolerer vi 2x :

13132 20313   x

73 2 x

33

2 73


x

3
72 x

Af reglen fra teori 70 f�r vi

3
7x

Vi udregner kvadratroden p� lommeregner og f�r 

528,1x

dvs. 528,1 er det positive tal som er l�sning til 20313 2  x .

�velse 77
(a) Find det positive tal 

x som er l�sning til 
ligningen

56 2 x

(b) Find det positive tal 
a som er l�sning til 
ligningen

9
4

2
a

(c) Find det positive tal 
N som er l�sning 
til ligningen

7652 N

�velse 78
(a) Find det positive tal 

t som er l�sning til 
ligningen

12322 t

(b) Find det positive tal 
p som er l�sning til 

ligningen
1742 2  p

(c) Find det positive tal 
y som er l�sning til 
ligningen

22612 y
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�velse 79
I denne �velse st�r c , h og x for positive tal.

(a) Isol�r c i ligningen

xch  2

(b) Isol�r x i ligningen

xch  2

(c) Isol�r h i ligningen

x
c
h 2

�velse 80
I denne �velse st�r B , k , m og r for postive tal.

(a) Isol�r m i ligningen

m
krB 

2
(b) Isol�r k i ligningen

m
krB 

2
(c) Isol�r r i ligningen

m
krB 

2

�velse 81
Vi kan finde rumfanget V af en bestemt type figurer ved hj�lp af f�lgende opskrift:

A. Opl�ft tykkelsen d til anden.
B. Gang A-resultatet med h�jden h .
C. Gang B-resultatet med 5.

(a) Skriv denne opskrift som en ligning

V

(b) Udregn rumfanget n�r tykkelsen er 2 og h�jden er 6.

V

(c) Udregn tykkelsen n�r rumfanget er 72 og h�jden er 10 .
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Br�k  2. del

Teori 82 Br�kregler.

(a) Vi �ndrer ikke en br�ks talv�rdi n�r vi forl�nger (dvs. ganger t�ller og n�vner med 
samme tal) eller forkorter (dvs. dividerer t�ller og n�vner med samme tal):

kb
ka

b
a




k
b
k
a

b
a 

(b) Vi kan gange to br�ker ved at gange t�ller med t�ller og n�vner med n�vner:

db
ca

d
c

b
a




(c) Vi kan gange en br�k med et tal ved at gange br�kens t�ller med tallet:

b
cacb

a  b
ac

b
ac 

(d) Vi kan dividere en br�k med et tal ved at gange n�vneren med tallet:

cb
acb

a


:

(e) Vi kan dividere med en br�k ved at gange med den omvendte br�k:

a
bcb

ac : a
bc

b
a
c 

(f) Hvis br�kerne har samme n�vner, kan vi s�tte p� f�lles br�kstreg s�dan:

b
ca

b
c

b
a  b

ca
b
c

b
a 

Ellers m� vi f�rst forl�nge br�kerne s� de f�r samme n�vner (se Teori 83).

Teori 83 S�dan kan vi s�tte p� f�lles br�kstreg.

Her er to eksempler p� hvordan vi kan s�tte p� f�lles br�kstreg ved f�rst at forl�nge s� 
br�kerne f�r samme n�vner:

6
3

6
3

632
31

62
1

6



 xxxx

x
x

x
x

xx
x

xx 4
6

44
6

4
1

22
23

4
1

2
3 







Advarsel:

Der g�lder
5

)1(2
5

1
5
2 xx 

Vi kan ikke omskrive
5

1
5
2 x til

5
12 x 
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�velse 84
S�t p� f�lles br�kstreg:

(a) 
123

1 x (d) 
2
11

x

(b) 
6
1

3
2x (e)  xx

x
4
12

2

(c) 
46

5 x (f) 
9

2
3
2 x

�velse 85
Afg�r hvilke af de otte udtryk der er lig hinanden.

(a)
3
3



k
h (b)

3
3k

h (c) 1k
h (d) k

h

(e)
3k

h (f)
3
1k

h (g)
1
3:k

h (h) 3:k
h

�velse 86
Afg�r hvilke af de otte udtryk der er lig hinanden.

(a) k
h3 (b) k

h
k
h

k
h  (c) kkk

hhh

 (d) k

h



3
3

(e) k
hhh  (f) k

h
3
3 (g) k

h (h) k
h3

�velse 87
Afg�r hvilke af de seks udtryk der er lig hinanden.

(a)

3
2
5 (b) 3

2:5 (c) 3
25 

(d) 2
35  (e)

3
2
2
5

(f) 2
3

2
5 

:Svar

:Svar

:Svar
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�velse 88
Reduc�r:

(a)  x2
16 (d)  x

n
x
n3

(b) b

b

a :
1

(e)  2
11
h

h
h

(c) 

300

200
k

h
(f)  11

x
x

Gange to parenteser

Teori 89

Reglen for at gange to parenteser:

Vi kan gange to parenteser ved at gange hvert led i den ene med hvert led i den 
anden.

Forklaring p� hvordan reglen skal forst�s:

I udtrykket
)42()3( kax 

indeholder f�rste parentes de to led
3 x

og anden parentes de tre led
2 a k4

Ved at gange f�rste led i f�rste parentes med hvert af leddene i anden parentes f�r 
vi de tre led:

6 a3 k12
Ved at gange andet led i f�rste parentes med hvert af leddene i anden parentes f�r 
vi:

x2 ax kx4
De seks led vi har beregnet, l�gger vi sammen og f�r:

kxaxxkakax 421236)42()3( 

Advarsel:

Der g�lder at )3)(2(4  ba )623(4  baab

Vi kan ikke omskrive )3)(2(4  ba til 6234  baab
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�velse 90
Hvilke af f�lgende udtryk er lig hinanden uanset hvilke tal a og b st�r for:

(a) )2()4( ba  (b) aba 48  (c) ba  24

(d) ba  24 (e) )()24( ba  (f) ab8

�velse 91
Hvilke af f�lgende udtryk er lig hinanden uanset hvilke tal k og x st�r for:

(a) )3( xk  (b) xk  )3( (c) 3kx

(d) xk  3 (e) kx3 (f) xk )3( 

�velse 92
Gang parenteserne sammen:

(a)  )5)(2( ba (d)  )4)(23( ba

(b)  )3)(2( ba (e)  )23)(45( ba

(c)  )4)(1( ba (f)  )43)(2( cba

�velse 93
(1) I hvilket af de fire udtryk nedenfor er det ikke smart at bruge reglen for at gange to 

parenteser?

(2) Reduc�r:

(a)  )3()3)(4( xkkx

(b)  kkx )3)(1(4

(c)  )432)(45( kx

(d)  )14()52)(3( kxxk

:Svar

:Svar
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�velse 94
I en klasse med 14 piger og 20 drenge har hver elev 8 store b�ger og 11 sm� b�ger (og 
ikke andre b�ger).

(1) Afg�r for hver af f�lgende udregninger hvad det er den p�g�ldende udregning 
beregner.
(a) L�g 20 til 14.

(b) L�g 11 til 8. Gang 20 med resultatet.

(c) L�g 20 til 14. L�g 11 til 8. Gang de to resultater.

(d) L�g 20 til 14 og gang resultatet med 8. L�g 20 til 14 og gang resultatet med 
11. L�g de to gangeresultater sammen.

(e) Gang 14 med 8. Gang 14 med 11. Gang 20 med 8. Gang 20 med 11. L�g de 
fire resultater sammen.

(2) Skriv hver af de fem udregninger som et regneudtryk:

(a) (b) (c)

(d) (e)

(3) Afg�r hvilke af regneudtrykkene der er lig hinanden, og skriv disse med 
lighedstegn imellem:

�velse 95
Vi k�ber r r�de sodavand og g gr�nne sodavand. For hver sodavand betaler vi prisen 
x kr. plus panten p kr.
For hvert af f�lgende regneudtryk skal du kort skrive hvad det beregner, og regneudtryk 
der er lig hinanden, skal du opskrive med lighedstegn imellem.

(a) rprx 

(b) px 

(c) )( pxr 

(d) pgrxgr )()( 

(e) ))(( pxgr 

(f) gpgxrprx 

:Svar

:Svar

:Svar

:Svar

:Svar
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�velse 96
Et puslespil best�r af nogle gr�nne brikker og nogle r�de brikker. Hver elev i en klasse 
f�r udleveret et eksemplar af puslespillet.

(1) Skriv for hver af de fem f�lgende udregninger hvad det er den p�g�ldende 
udregning udregner.

(a) Tr�k antal drenge fra antal elever. L�g antal r�de til antal gr�nne. Gang de 
to resultater.

(b) L�g antal r�de til antal gr�nne, og gang antal elever med resultatet. L�g 
antal r�de til antal gr�nne, og gang resultatet med antal drenge. Tr�k sidste 
gangeresultat fra f�rste gangeresultat.

(c) Gang antal elever med antal gr�nne. Gang antal elever med antal r�de. L�g 
de to resultater sammen.

(d) A: Gang antal elever med antal gr�nne. B: Gang antal elever med antal r�de. 
C: Gang antal drenge med antal gr�nne. D: Gang antal drenge med antal 
r�de. E: L�g resultat B til resultat A. F: Tr�k resultat C fra resultat E. Tr�k 
resultat D fra resultat F.

(e) L�g antal r�de til antal gr�nne. Gang antal elever med resultatet.

(2) Skriv hver af de fem udregninger som et regneudtryk hvor e, d, g og r st�r for hhv. 
antal elever i klassen, antal drenge i klassen, antal gr�nne brikker i �t puslespil og 
antal r�de brikker i �t puslespil.

(a) (d)

(b) (e)

(c)

(3) Afg�r hvilke af regneudtrykkene der er lig hinanden, og skriv disse med 
lighedstegn imellem:

�velse 97
Figuren viser et rektangel der er delt op i seks mindre
rektangler. For hvert af f�lgende regneudtryk skal du kort
skrive hvad det udregner:

(1) 32  v

(2) )32)(2(  vu

(3) 624  v

(4) uvuu 32 

2
2 3

u

v

:Svar

:Svar

:Svar

:Svar

:Svar
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x2,  x3,  x4 osv.

Teori 98 (Hvad betyder x2,  x3,  x4 osv.?)

xxx 2

xxxx 3

xxxxx 4

osv.

Teori 99

N�r du afleverer opgaver, skal du medtage en mellemregning som den i (8), men de 
andre mellemregninger beh�ver du ikke medtage.

(1) 333 2 aaa 

(2) 633 )()( aaaaaaaaa 

(3) 222 )()()( babbaaababab 

(4) 222 2))(()( bababbbabaaabababa 

(5) 63323 )()()( aaaaaaaaaa 

(6) 2322 333 babbaaaaba 

(7) a
b

baaa
bbbaa

ba
ba 2

3

32




(8) 2232

2

)(
)(

b
a

bab
baa

bab
aba 







�velse 100
Skriv hvilke af de seks udtryk der er lig hinanden (se Teori 99).

(a) 22 33 xx  (d) 33  xxxx

(b) 33 22  xx (e) 49x

(c) 2222 3 xxxx  (f) 34 2 x
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�velse 101
Reducer de fire udtryk (se Teori 99).

(a)  22 44 xxxx

(b)  )3(26 22 abbaabba

(c)  xxxx )32()2( 2

(d)  abbbba )1()( 23

�velse 102
Skriv hvilke af de seks udtryk der er lig hinanden (se Teori 99).

(a) 102 aa  (b) 20a (c) 12a

(d) 10aaa  (e) 1010 aa  (f) 210 )(a

�velse 103
Skriv hvilke af de fire udtryk der er lig hinanden (se Teori 99).

(a) 32

32 )(
aa

a


(c)
aaaa

aaa



2

222

(b) 6

222

a
aaa  (d) 222

23
aaa

a


�velse 104
Skriv hvilke af de seks udtryk der er lig hinanden (se Teori 99).

(a) 22 aa  (b) aaa  )( (c) 2aa 

(d) 2)11( a (e) 22a (f) aa  )1(

�velse 105
Reducer de to udtryk (se Teori 99 og �velse 104).

(a) 


 xx
xx

xx
x 22

2

3

(b) 
 44

24 )(
xx

x

�velse 106

(a) Forkort   



23

2
x
x

(b) Hvordan kan vi se p�  23
2

x
x



 at den ikke kan forkortes til  
x3

2 ?

:Svar
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�velse 107
Skriv hvilke af de fire udtryk der er lig hinanden (se Teori 99).

(a) 23
26
xx
x


 (b) )3(

)3(2
xx
x


 (c) 2

2

3
2
xx

xx

 (d) xx

xx
)3(
)2(




�velse 108
Reducer de to udtryk (se Teori 99 og �velse 106 og  �velse 107 ).

(a) 



3

2 2
xx

xx

(b) 


x
xx
33

2

�velse 109
Skriv hvilke af de otte udtryk der er lig hinanden.

(a) 92 x (e) )3)(3(  xx

(b) 2)3( x (f) )3)(3(  xx

(c) )3)(3(  xx (g) 962  xx

(d) 962  xx (h) 2)3( x

�velse 110
Gang parenteserne sammen.

(a)  ))(( nmnm

(b)  ))(( nmnm

(c)  ))(( nmnm
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Kvadrats�tninger

Teori 111 (Kvadrats�tninger)

Kvadratet p� en sum: abbaba 2)( 222 

Kvadratet p� en differens: abbaba 2)( 222 

To tals sum   gange   samme tals differens: 22))(( bababa 

Gyldigheden af kvadrats�tningerne f�lger af �velse 110 .

kvadratet p� et tal = tallet opl�ftet til anden.

kvadratet p� 4 = 16 og kvadratet p� 3x = 9x2. 

Kvadratet p� en sum:

xxxxx 302595325)3()53( 2222 

bababa  2)( 222

Kvadratet p� en differens:

xxxxx 302595325)3()53( 2222 

bababa  2)( 222

To tals sum gange  samme tals differens:

2595)3()53)(53( 222  xxxx
22)()( bababa 

�velse 112
Omskriv ved hj�lp af formlen for kvadratet p� en sum:

(a)  2)4(x

(b)  2)1( x

(c)  2)23( x

(d)  2)45( x

(e)  2)2( vu

(f)  2)32( vu
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�velse 113
Omskriv ved hj�lp af formlen for kvadratet p� en differens:

(a)  2)20( x

(b)  2)72( x

(c)  2)64( vu

(d)  2)( cax

�velse 114
Omskriv ved hj�lp af formlen for to tals sum   gange   samme tals differens:

(a)  )35)(35( xx

(b)  )34)(34( qpqp

(c)  )12)(12( pqpq

(d)  )1)(1( 22 xx

�velse 115
Reducer:
(a)  22)( xyx

(b)  xyyx 2)( 2

(c)  22 4)2( yyx

(d)  ))((2 yxyxy

(e)  22 )( yxy

(f)  )23)(23(9 2 yxyxx

�velse 116
Figuren viser et stort kvadrat der er delt op i to sm� kvadrater
og to rektangler. Skriv hvad f�lgende regneudtryk udregner.

(1) ba 

(2) 2)( ba 

(3) 22 ba 

(4) ab2

(5) abba 222 

Skriv hvad denne �velse har at g�re med rammen Teori 111 .

a
a a

a b

b b

b

:Svar
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�velse 117
(1) Find ud af hvad der skal inds�ttes for a og b for at

962 222  xxbaba  ba
(2) Brug svaret p� (1) til at omskrive  962  xx til formen  2)( ba  :

 962 xx

(3) Find ud af hvad der skal inds�ttes for a og b for at
222 361212 xxbaba   ba

(4) Brug svaret p� (3) til at omskrive  236121 xx  til formen  2)( ba  :

 236121 xx

(5) Omskriv  22 254016 kkxx  til formen  2)( ba 

 22 254016 kkxx

�velse 118
(1) Find ud af hvad der skal inds�ttes for a og b for at

222 91242 xxbaba   ba
(2) Brug svaret p� (1) til at omskrive  29124 xx  til formen  2)( ba  :

 29124 xx

(3) Omskriv  22 41616 baba  til formen  2)( ba  :

 22 41616 baba

�velse 119
(1) Find ud af hvad der skal inds�ttes for a og b for at

9222  xba  ba
(2) Brug svaret p� (1) til at omskrive  92 x til formen  ))(( baba  :

 92x
(3) Find ud af hvad der skal inds�ttes for a og b for at

222 164 xba   ba
(4) Brug svaret p� (3) til at omskrive  2164 x til formen  ))(( baba  :

 2164 x
(5) Omskriv  122 vu til formen  ))(( baba  :

122 vu

�velse 120 Reducer:

(a) 



22

22 2
ba

baba

(b) 



ba
ba
33

22

(c) 



82
162

x
x

(d) 



44

2
2

2

xx
xx



Bogstavregning for gymnasiet og hf Side 46 2010 (2012) Karsten Juul

To ligninger med to ubekendte

Teori 121 (L�sning af ligningssystem ved substitution)

Opgave
L�s ligningssystemet

52  yx
323  yx

Besvarelse
I: 52  yx
II: 323  yx

Af  I  f�r vi:

III: xy 25 

Dette inds�tter vi i  II:

3)25(23  xx
3)410(3  xx

34103  xx
77 x

1x
Dette inds�tter vi i  III:

125 y
3y

L�sning:
3og1  yx

Vi kan kontrollere facit ved at inds�tte  1  og  3  for  x og  y i ligningerne I  og  II:

5312 
33213 

Vi ser at begge ligninger passer.

�velse 122 �velse 123 �velse 124
L�s ligningssystemet L�s ligningssystemet L�s ligningssystemet

5 yx 1643  yx 242  yx
142  yx 3 yx 1123  yx

Ordet
substituere

betyder
udskifte.

I besvarelsen udskifter vi  y i 
ligning  II  med  x25 .

Vi starter med at isolere  x
eller  y i en af ligningerne.

Vi har her valgt at isolere  y i 
den f�rste ligning da det ser ud 
til at v�re nemmest.

Facit ville blive det samme selv 
om vi havde valgt en af de tre 
andre muligheder.

Vi inds�tter i ligning  II  fordi 
vi isolerede i ligning I .

Hvis vi isolerer i ligning  II ,
s� skal vi inds�tte i ligning  I .


