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Hæfniviðmið
Megináherslur: Þáttun, veldi, ferningsrót, frumtölur, rúmfræði, tölfræði, algebra.

Stærðfræðistefna: Stærðfræðistefna: Foreldrar og nemendur eru hvött til að kynna sér

stærðfræðistefnu skólan sem er að finna á heimasíðu skólans. Þar kemur fram hvað hver bekkur á að

hafa tileinkað sér í lok skólaárs.

Tölur og reikniaðgerðir:

● Þrói, noti og geti gert grein fyrir aðferðum í hugarreikningi, slumpreikningi og blaðreikningi í
reikniaðgerðunum fjórum. Lesið upplýsingar úr stærðfræðitexta og valið viðeigandi aðferð og
verkfæri við lausn viðfangsefna. Notað þætti, veldi, ferningsrót og frumtölur í útreikningum.

Rúmfræði:

● Geti reiknað með slumpreikningi og reiknað af nákvæmni lengd, ummál, horn, flatarmál,
yfirborðsflatarmál, rúmmál, tíma, hraða og breytt mælikvarða. Útskýrt hvað felst í hverju
mælihugtaki. Kannað og lýst eiginleikum og einkennum tví- og þrívíðra mynda og notað
eiginleikana og einkennin í tengslum við rúmfræðiteikningar og útreikninga. Framkvæmt, lýst
og rökstutt rúmfræðiteikningar með hringfara og reglustiku og í rúmfræðiforriti. Notað hnit til
að flytja myndir og kanna eiginleika og einkenni rúmfræðilegra forma með og án stafrænna
tækja.

Almenn brot, tugabrot og prósent:

● Geti borið saman og reiknað með tölum, sem skráðar eru á mismunandi formi, þ.e. með
heilum tölum, tugabrotum, almennum brotum, prósentum og tölum á staðalformi, sett slíkar
tölur fram á margvíslega vegu og metið við hvaða aðstæður hin mismunandi form talnanna
eiga við. Þróað, notað og gert grein fyrir aðferðum í hugarreikningi, slumpreikningi og
blaðreikningi í reikniaðgerðunum fjórum. Reiknað með almennum brotum, deilt í almenn brot
og einfaldað stæðu með almennum brotum.



Tölfræði:

● Geti raðað gögnum og flokkað þau, fundið og rökrætt um miðgildi, tíðasta gildi, meðaltal og
spönn, kynnt gögn með og án stafrænna verkfæra og rökrætt um mismunandi framsetningu
gagna og hvaða áhrif ólík framsetning kann að hafa. Gert kannanir og notað gagnabanka til
að leita að og greina töluleg gögn og beitt heimildarrýni.

Algebra og jöfnur:

● Geti meðhöndlað, þáttað og einfaldað algebrustæður, tengt stæður við aðstæður í daglegu
lífi, reiknað með formúlum, svigum og almennum brotum og notað ferningsreglurnar. Leyst
fyrsta stigs jöfnu. Notað tölur og breytur í könnunum, tilraunum og fræðilegum og hagnýtum
þrautalausnum og í verkefnum þar sem list- og verkgreinar koma við sögu.

Lykilhæfni.
Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið hvenær má finna á heimasíðu skólans undir flipanum

NÁM OG KENNSLA.

Helstu námsbækur og gögn:
● Almenn stærðfræði I

● Kennsluefni á vefnum Studyhax ( kennari upplýsir um notendanafn og lykilorð)

● annað efni sem kennari útdeilir

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? Kennarar geri grein fyrir í kennsluáætlunum hvernig þeir

hvetji nemendur til að setja sér markmið. Alltaf skal vísa í hæfniviðmið vegna leiðsagnarmats.

● Nemendur skila sjálfsprófum um leið og þau koma fyrir í námsefninu. Þegar sjálfsprófinu er

skilað fer kennari eða stuðningsfulltrúi yfir það sem betur má fara munnlega með hverjum og

einum nemanda.

● Þegar könnunum er skilað til nemenda að lokinni einkunnagjöf er þeim skilað einslega með

hverjum og einum nemenda og þeim leiðbeint og hvött til dáða. Kennari hjálpar nemendum

að setja sér markmið.

● Í lok hverrar viku skráir kennari eða stuðningsfulltrúi hvar nemandinn er staddur í

námsefninu. Ef nemandi er mikið á eftir áætlun er haft samband við foreldra/forráðamenn.

● Námsmat byggir á árangri í könnunum, prófum og vinnusemi (einkun gefin af   kennara)



Námsleiðir:
Boðið er upp á tvenns konar hraða á námsefninu:

Leið 1:
Kennslubókin  Almenn stærðfræði III. Öll dæmi bókarinnar reiknuð. Kassadæmi reiknuð sem
og Ýmisdæmi A, B og C. Áður en farið er í könnun og próf eru útdrættir kaflanna rifjaðir upp.
Allir í leið 1 fara í próf á sama tíma.

Leið 2:
Kennslubókin  Almenn stærðfræði III. Kassadæmum sleppt og reiknuð eru Ýmis dæmi
A.Námsefnið aðlagað að hverjum og einum nemanda  Áður en farið er í könnun og próf eru
útdrættir kaflanna rifjaðir upp.
Allir í leið 2 fara í próf á sama tíma.

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

30.ág-3.sept
Alm.stærðfr.
Kafli 1 Talnareikningur bls 4-11

6.-10.sept bls 12-17
13.-16.sept bls 18-25
20.-24.sept bls 26-33

27.-1.okt bls 34-43
Október
4.-7.okt Könnun úr 1.kafla

Kafli 2. Prósentur bls 44 -50

12.-15.okt bls 51-57
Próf 1

18.-22.okt bls 58-66
25.-29.okt bls 67-75

Nóvember
1.-5. nóv Könnun úr 2.kafla

Kafli 3 Rúmfræði bls 76-82

8.-12.nóv bls 83-89
15.-19.nóv bls 90-96
22.-26.nóv bls 97-104

29.nóv-3.des bls 105-112
Desember

6.-10.des bls 113-119



13.-17.des bls 120-123
Könnun úr 3.kafla
Próf 2

Janúar
Starfsdagar 3. og 4.

janúar
5.-7.jan Kafli 4. Stæður og jöfnur.

bls 124-129
10.-14.jan bls 130-137

17.-21.jan bls 138-143
24.-28.jan bls 144-150
Febrúar

30.jan-4.feb bls 151-157

7.-11.feb Könnun úr 4.kafla
Kafli 5. Brot.bls 158-163

16.-18.feb Próf 3
bls 164-170

21.-25.feb bls 171-176
Mars

28.feb-4.mars bls.177-183

7.-11.mars bls 184-189
14.-17.mars bls 190-195

Könnun úr 5.kafla
22.-25.mars Kafli 6. Töflur og myndrit

bls 196-201
28.mars -1.apr. bls 202-207

4.-8.apr. bls 208-213
Páskafrí 8. - 18. apríl

19.-22.apríl bls 214-219
25.-29.apríl bls 220 -225

Maí
2.-6.maí bls 226-229.

Könnun úr 6.kafla

9.-13.maí Próf 4

16.-20.maí bls 237-243
23.-30.maí bls.244-247

Könnun úr 7.kafla


