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Hjemmeopgavesæt nr. 7 i matematik  
 
 
Fra eksamensopgavesættet HF B-niveau fra december 2009: 
www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF09/Eksamen/Eksamensopgaver/Hf/091211_HFE_mat_B.ashx

        
skal I regne følgende opgaver, som er ret lette: 

Med hjælpemidler 
Opgave 2 (SKAL regnes i Maple) 
Opgave 6 (SKAL regnes i Graph) 
Opgave 8 (SKAL regnes i GeoGebra) 
 
 
Opgaverne skal laves i små grupper. Vi bruger de 8 grupper fra naturvidenskabsfestivalen: 
steen-toft.dk/mat/20102011/2x/festival.pdf
 
I skal regne de 3 opgaver i de 3 angivne IT-værktøjer. 
 
Ikke nok med det, så skal I optage jeres beregninger som en skærmvideo! 
 
Hertil anvendes ScreenToaster, som er gratis og kører i browseren, så intet skal installeres: 
 

 www.screentoaster.com
 
Hjælp: 

1) Registrer jer via menupunktet ”Register”. Klik på link den tilsendte e-mail, så er man 
oprettet. 

2) Login, og vælg menupunktet ”Record”. 
3) Hav mikrofon klar. I kan godt indtale forklaring efter videooptagelse – men FØR i gemmer. 

Ligeledes kan I indskrive undertekster efter videooptagelse – men FØR i gemmer. Men I kan 
ikke editere de  2 ting, når først videoen er gemt! 

4) Bemærk at skærmvideo-optagelser startes og pauses med ALT + S. Derfor skift nu til det 
program, I vil skrive i og optage fra (Maple, Graph, GeoGebra). 

5) Når I er klar, trykker I blot ALT + S, og optagelse starter. 
6) Når I er færdige, trykker I blot igen ALT + S, så går optageren i pause-mode. Så skifter I 

skærmvisningen til browseren, hvor I klikker på ”Stop recording”. 
7) Nu har I mulighed for at editere: lave undertekster og indtale forklaringer: 

 Man kunne naturlig indtale forklaringer undervejs, men det er 
stressende! 

http://www.screentoaster.com
http://www.uvm.dk/%7E/media/Files/Udd/Gym/PDF09/Eksamen/Eksamensopgaver/Hf/091211_HFE_mat_B.ashx
http://steen-toft.dk/mat/20102011/2x/festival.pdf
http://www.screentoaster.com/
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8) Første ikon (boblen) er undertekster. Aktiver den, og tast en tekst, og klik på  - så er den 
gemt. Start nu videoen, og sæt på pause, når den næste undertekst skal skrives. Evt. kan en 
undertekst være tom, så slet blot den gældende tekst. 

9) Sidste ikon er aktivering af mikrofonen. Aktiver den, og start videoen. Indtal så en passende 
ledsagende tekst. 

10) Til sidst uploades videoen til ScreenToaster:  
hvor den kan vise i høj kvalitet (frem for YouTube). Vælg privat, så man skal kende URL’en 
for at få vist videoen! 

11) Med menuen ”My Videos” kan I se, hvilke videoer I har lavet. Og slette evt. dårlige videoer 
(man kan jo bare lave en ny!). Når I klikker på en af videoerne vil der til højre for neden 

være denne mulighed:  . Kopier URL’en og indskriv den 
i et tekstdokument. 

12) Afleveringen består af en tekstfil med links til de 3 videoer, som I har produceret. Filen 
uploades til Lectio af én fra gruppen. 

13) Så laver læreren en webside, hvor der er links til de 8 x 3 videoer (med små ikoner indlejret). 
Og giver en skriftlig vurdering retur i Lectio. 

 
 
TIP: 
I kan lave et flot billede af jer selv (tag foto med mobilen) – eller skriv blot en tekstfil med jeres 
navne. Så kunne videoen starte på den side eller det foto, og efter et par sekunder skifte til det 
ønskede matematik-program. 
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