
Kennsluáætlun 

Námsgrein: Stærðfræði 

Bekkur/hópur: 10. bekkur 

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson 

Tímabil: 2019 - 2020 

Hæfniviðmið 
 Tölur og reikningur - leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með 

hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum,  - reiknað með ræðum 

tölum, m.a. við lausnir á jöfnum og öðrum viðfangsefnum algebru, - notað almenn brot, tugabrot 

og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum, 

 Algebra - rannsakað mynstur og alhæft um þau, leyst jöfnur, notað breytistærðir og lýst 

sambandi þeirra með stæðum og föllum, - 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, 

 Rúmfræði og mælingar - notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um 

stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma,  - 

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, 

 Tölfræði og líkindi - skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og dregið ályktanir af 

þeim,  - notað hugtök eins og skilyrtar líkur og óháðir atburðir, notað einfaldar talningar til að 

reikna og túlka líkur á atburðum. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Almenn stærðfræði III 

Námsmat: 
 það eru kaflapróf í lok hvers kafla. Nemendur sem ekki ná 5 í kaflaprófum fá leiðsögn og 

endurtaka prófin.  

 Nemendur skila 15 leikni verkefnum yfir veturinn sem þau vinna heima. 

 Kennaraeinkunn sem byggir á vinnubrögðum og vinnusemi nemenda. 

Nemendur sem ljúka Kafla 1, 2, 5 og 6 fyrir jól og fá B í einkunn geta sótt um fyrsta áfanga í 

fjölbraut til að taka eftir áramót. Þeir gætu þurft fartölvur til þess að taka þá.   

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

Vika 36  Alm. Kafli 1 - Líkindareikningur 

Vika 37  Leikni 1 

Vika 38   

Vika 39  Leikni 2 

Október 

Vika 40  Alm. Kafli 2 - Ferningar og ferningsrætur 

10. október – viðtalsdagur 
                  Vika 41 

 Leikni 3 



1 
 

Vika 42   

Vika 43  Leikni 4 

Vika 44   

Nóvember 

Vika 45  Leikni 5 

Vika 46  Alm. Kafli 5 - Algebra 

Vika 47  Leikni 6 

 Vika 48   

Desember 

Vika 49  Leikni 7 

Vika 50   

Vika 51   

Jólafrí 21. des – 6. jan hjá nemendum  

Janúar 

Starfsdagar 2. og 6. janúar  

3. janúar – viðtalsdagur.  

Vika 2  Alm. Kafli 6 - Jöfnur og jöfnuhneppi 

Vika 3  Leikni 8 

 Vika 4   

Vika 5  Leikni 9 

Febrúar 

Vika 6  Alm. Kafli 3 - Rúmfræði.   

Vika 7  Leikni 10 

Vika 8   

 Vika 9  Leikni 11 

Mars 

6. mars – viðtalsdagur 
                    Vika 10 

  

Vika 11  Leikni 12 

Áhugasviðsverkefni þvert á 
árganga. Vika 12 

 

 Vika 13  Leikni 13 

Apríl 

Vika 14  Alm. Kafli 4 - Stærðfræði í daglegu lífi 

Páskafrí 4. – 13. apríl.  
Vika 15 

  

Vika 16  Leikni 14 

Vika 17   

Vika 18   Leikni 15 

Maí 

Vika 19   

Vika 20   

Starfsnám/val/vordagar 18. 
– 28. maí.  

  

Með vikunúmeri er átt við vikur ársins. Kennari áskilur sér rétt til breytinga. 


