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Hæfniviðmið

Megináherslur: Algebra, rúmfræði, tölfræði

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.

Hæfniviðmið: Að nemandi:

Tölur og reikningur:

● Geti notað rauntölur og greint samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum. Notað

sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilji þær reglur sem gilda um hann, notað almenn brot,

tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum.

Algebra:

● Geti leyst jöfnur og leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð. 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:

● Geti 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 einföld

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

mælihugtakinu.



Tölfræði og líkindi ● Geti notað hugtök eins og háðir og óháðir atburðir, notað einfaldar

talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum. Notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa,

skýra og túlka gögn.

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 II

● Ljósritað efni úr Leikni

● 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 5-11

6.-10.sept bls 12-17
13.-16.sept bls 18-23
20.-24.sept bls 24-29

27.-1.okt bls 31-38
Október
4.-7.okt bls 39-46

12.-15.okt bls 47-53
18.-22.okt bls 54-57. Könnun úr 1.kafla
25.-29.okt Próf 1 .

Kafli 2  Stórar og smáar tölur bls 58-64
Nóvember

1.-5. nóv bls 65-71

8.-12.nóv bls 72-79
15.-19.nóv Könnun úr 2.kafla

Kafli 3 Hringurinn. bls 80-87
22.-26.nóv bls 88-94

29.nóv-3.des Próf 2



bls 95-98
Desember

6.-10.des bls 99-104

13.-17.des bls 105-109
Könnun úr 3.kafla

Janúar
Starfsdagar 3. og 4.

janúar
5.-7.jan Kafli 4. Algebra.

bls 110-115
10.-14.jan bls 116-122

17.-21.jan bls 123-130
24.-28.jan bls 131-137
Febrúar

30.jan-4.feb bls 138-145

7.-11.feb bls 146-151

16.-18.feb bls 152-158
21.-25.feb bls 159-163  Könnun úr 4.kafla

Mars
28.feb-4.mars Próf 3

Kafli 5. Einslögun. bls 164-168
7.-11.mars bls 169-174

14.-17.mars bls 175-182
22.-25.mars bls 183-188

28.mars -1.apr. bls 189-195
4.-8.apr. Könnun úr 5.kafla

Kafli 6. Hnitakerfi. bls 196--202
Páskafrí 8. - 18. apríl

19.-22.apríl bls 203-210
25.-29.apríl bls 211 -217

Maí
2.-6.maí Könnun úr 6.kafla

Kafli 7. Tölfræði. bls 218-226
9.-13.maí bls 227-236

Próf 4
16.-20.maí bls 237-243
23.-30.maí bls.244-247

Könnun úr 7.kafla




