
Opgave 3 Mekanikopgave med elevbesvarelse 

Kommentar før du bliver helt forskrækket over opgavebesvarelsen: Man behøver ikke skrive så 

meget tekst som der er gjort her – husk der er mange opgaver der skal løses, men læg mærke til de 

tegenede figurer! Ligninger behøver du heller ikke løse i hånden som det er gjort her – det er fint 

nok at bruge ”solve” i nspire. 
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[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 0

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 29

		Mislykkedes: 0
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		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF
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		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse
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