
 

 
 

Stærðfræði 
  

  Námsgögn: Almenn stærðfræði III. Stærðfræði hefur 5 kennslustundir á viku   

    
Námsþáttur tími Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir Mat 

Tölur og 
hugtök 

5 vikur 

 Notað rauntölur og greint samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum, 

 tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega, skriflega og myndrænt, af nákvæmni og túlkað 
framsetningu annarra á stærðfræðilegu efni, 

 notað rauntölur og greint samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum, 

 notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur þær reglur sem gilda um hann, 

 gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla og brota, skýrt sambandið milli almennra brota, 
tugabrota og prósenta, 

 leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum útreikningum, 

 notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum, 

Sjálfstæð vinna 
Reikningur í bækur 
Þrautalausnir 
Innlagnir á töflu 
Einstaklings- 
miðaðar áætlanir 
Einstaklings 
aðstoð. 

Eftir hverja 
lotu er könnun 

sem kemur 
inn í lokamat 

hvers 
tímabils. 

Að auki gildir 
vinna 

nemenda yfir 
allt árið til 
einkunnar. 
Lokapróf úr 
námsefni 

vetrarins er 
tekið í lok 

tímabilsins. 

Rúmfræði 12 vikur 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu 
lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma, 

 teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað, lýst 
og metið samband milli hlutar og teikningar af honum,  

 notað mælikvarða og unnið með einslaga form, útskýrt setningu Pýþagórasar og reglu um 
hornasummu í marghyrningi og beitt henni í margvíslegu samhengi. Einnig gert rannsóknir á 
rétthyrndum þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum,  

 mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og útskýrt hvað felst í mælihugtakinu 

Tölfræði og 
líkindi, 
fjármálalæsi 

5 vikur 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum útreikningum, 

 sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og túlkað táknmál algebru með rúmfræði, 

 túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa þær. 

 notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn, 

 Lesið, skilið og lagt mat á upplýsingar um líkindi sem birtar eru á formi tölfræði, t.d. í fjölmiðlum, 

 notað hugtök eins og skilyrtar líkur og óháðir atburðir, notað einfaldar talningar til að reikna og túlka 
líkur á atburðum. 

Algebra 12 vikur 

 reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum og öðrum viðfangsefnum algebru, 

 unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að rannsaka, koma skipulagi á og alhæfa um það á 
táknmáli algebrunnar og sett fram stæður með breytistærðum,  

 leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur, leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð,  

 ákvarðað lausnir á jöfnum og jöfnuhneppum með myndritum og lýst sambandi breytistærða með 
föllum. 
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