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Samfundsstatistikken er:
- det uundværlige hjælpemiddel til skriftlig eksamen

- fundamentet under det daglige arbejde i undervisningen
- både online og stand-alone version til PC

- online-version til Mac

Opgaver til Samfundsstatistik er et omfattende redskab til at bearbejde og underbygge tabeller og figurer.
NYT er egentlige tabel-og figuranalyser af centrale tabeller og figurer. Find det på Samfundsstatistiks

hjemmeside.

Den digitale håndbog på CD - nu i 2 versioner til PC og til Mac. Der er en online-version hvor alle data
hentes på nettet og til PC desuden stand alone-version, hvor alle data er på PC´en.

Med Minilex og Metoder og teknikker og Værktøjer og Informationssøgning, der rummer vejledninger i,
hvordan man arbejder på og med nettet i samfundsfag, hvordan man præsenterer sine resultater, en vejledning
i anvendelse af regneark (Excel) til statistikken og metodedelen samt en vejledning i at arbejde med synopsis.

Til iPhone er der link til en gratis app, der rummer håndbogsdata og mulighed for at købe adgang til tabeller
og figurer. Du kan hente Håndbog til Samfundsfag gratis og købe adgang til tabeller og figurer i App Store.

 

Forlaget skriver: Samfundsstatistikken med den digitale håndbog på
CD

Samfundsstatistikken er:
- det uundværlige hjælpemiddel til skriftlig eksamen

- fundamentet under det daglige arbejde i undervisningen
- både online og stand-alone version til PC

- online-version til Mac

Opgaver til Samfundsstatistik er et omfattende redskab til at
bearbejde og underbygge tabeller og figurer.

NYT er egentlige tabel-og figuranalyser af centrale tabeller og
figurer. Find det på Samfundsstatistiks hjemmeside.

Den digitale håndbog på CD - nu i 2 versioner til PC og til Mac. Der
er en online-version hvor alle data hentes på nettet og til PC desuden

stand alone-version, hvor alle data er på PC´en.

Med Minilex og Metoder og teknikker og Værktøjer og
Informationssøgning, der rummer vejledninger i, hvordan man

arbejder på og med nettet i samfundsfag, hvordan man præsenterer
sine resultater, en vejledning i anvendelse af regneark (Excel) til



statistikken og metodedelen samt en vejledning i at arbejde med
synopsis.

Til iPhone er der link til en gratis app, der rummer håndbogsdata og
mulighed for at købe adgang til tabeller og figurer. Du kan hente
Håndbog til Samfundsfag gratis og købe adgang til tabeller og

figurer i App Store.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Samfundsstatistik&s=dkbooks

