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Bog nr. 2 i husketeknik-serien henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever, som skal lære kemi på C
niveau eller andre studerende (fx seminariestuderende med fysik/kemi som linjefag), der skal lære kemi på et
tilsvarende niveau samt deres lærere. Bogen er kemi C noter, som gør det lettere at forstå og især HUSKE
kemi C kernestoffet. Bogen indeholder nemlig korte, letforståelige keminoter, husketeknikker samt QR-koder
og links til interaktive opgaver/animationer og undervisningsvideoer. I forhold til første udgave af bogen (fra
januar, 2018) er anden udgaves venstre kolonne ændret, så den indeholder tjek-spørgsmål og klare
forklaringskrav til de ting, som læseren bør kunne svare på efter at have læst højre kolonne. (1. udgave har kun
stikord i venstre kolonne).
Ændringen tydeliggør de faglige krav. Tydelige faglige krav er altid en hjælp, når noget skal indlæres.
Der blev fundet 32600 bøger Gratis psykologi noter til 'Psykologiens Veje'. Komplet note samling til
psykologi. RAASCHOU Hans Georg direktør Denne side er blot en simpel liste med de bøger vi har på siden
indtil nu. Det periodiske system er en tabelarrangering af grundstofferne, ordnet efter deres atomnumre (antal
protoner), elektronkonfigurationer og gennemgående … Brunsbüttel er en tysk industri- og havneby
beliggende ved Elbens munding 70 km. d. RAABYE Erik Frederik oberst. Det periodiske system er en
tabelarrangering af grundstofferne, ordnet efter deres atomnumre (antal protoner), elektronkonfigurationer og
gennemgående … Brunsbüttel er en tysk industri- og havneby beliggende ved Elbens munding 70 km. -forsvar

har fyldt en del, men der har også været.
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