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Spektrum - Fysik B indeholder det nødvendige stof i fysik på B-niveau i det almene gymnasium.

I 2.. udgave er en række talværdier blevet opdateret.  I nogle opgaver inden for energi- og kosmologiområdet
er disse nye talværdier blevet benyttet. Dertil kommer nogle mindre ændringer og tilføjelser.

2. udgave kan uden problemer anvendes sammen med 1. udgave af bogen.

Perspektiverer med eksempler

Spektrum - Fysik B giver mange eksempler på moderne og historiske anvendelser af fysik samt henviser til
aktuelle spørgsmål og perspektiverer faget. Bogen indeholder mange illustrationer, der er med til at belyse og

uddybe stoffet.

Stor valgfrihed i tilrettelæggelsen

Bogen behandler kernestoffet for fysik B i korte, afrundede enheder. De enkelte kapitler kan i vid
udstrækning læses uafhængigt af hinanden, hvilket giver stor frihed til lærer og elever i tilrettelæggelsen af

undervisningen.

Gennemregnede opgaver

Spektrum - Fysik B introducerer de fleste nye formler med et eksempel. Ofte er disse eksempler udformet som
gennemregnede opgaver. Eksemplerne afsluttes med et simpelt spørgsmål til kontrol af, om eleven har fået fat

i det væsentligste. Bagerst i bogen findes en facitliste til de fleste af bogens opgaver.
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