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BESKRIVNING

På ett kärnfullt och lättillgängligt sätt presenteras här gymnasieskolans kurser Fysik 1 och Fysik 2 i
enlighet med GY2011. Huvudmålen för denna lärobok är två: att ge en tydlig och logisk presentation av
grundläggande begrepp och principer inom fysik, samt att stärka förståelsen för de begreppen och
principerna genom vardagsnära tillämpningar. Fysik placerar också ämnet i ett historiskt perspektiv, i nutid
och i framtiden genom exempel från aktuell forskning. Boken inleds med en del som behandlar fysikens
karaktär och grunder.Fysik kan användas på gymnasiet, Komvux, basår och andra kurser på högskolenivå
vars innehåll motsvarar Fysik 1 och Fysik 2. Boken innehåller även ett rikt övningsmaterial som
kompletteras med ett digitalt material som innehåller lösningar till bokens övningar, ytterligare övningar,
en formelsamling och bokens figurer. Material avsett för läsaren finns på bokens hemsida, lärarmaterial
tillhandahålls via kontakt med förlaget.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fysik 1 - asovux.se

Physics applets anpassade för Fysik A. Applets inom optik, likformig accelererad rörelse, kinetisk och
potentiell energi, krafter, Newtons lagar, electricitet och ...

Centralt innehåll. Fysik 1 | Nationellt resurscentrum för fysik

Pris: 247 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Fysik : variationsövningar - Fysik 1 och
2 av Jörgen Gustafsson (ISBN 9789144120300) hos Adlibris.

Fysik 1: Allmän fysik | Lunds universitet

Ergo Fysik 1 (nedladdningsbar) Innehåll Tryckfel (första eller andra tryckningen) (pdf 33kB) Kapitel 1 -
Fysikens värld Inledning (pdf 32kB) Kapitel 2 - Fysikerns ...
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FYSIK - FYSIK 1 OCH 2

https://www.bo-fi.club/?p=FYSIK%20-%20FYSIK%201%20OCH%202&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FYSIK%20-%20FYSIK%201%20OCH%202&ln=se
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