
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur: 10 

Kennarar: Guðný Ásta Snorradóttir og Guðrún Hallsteinsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
Reiknað rúmmál samsettra forma. 
Reiknað yfirborðsflatarmál mismunandi forma. 
Kann skil á einingum í metrakerfi og getur breytt 
milli eininga. 
Notað reglu Pýþagórasar við útreikninga.  
Fundið fjarlægðir milli punkta með gefin hnit. 
Reiknað hallatölu, skurðpunkta og jöfnu beinnar 
línu. 
Skrifað skipulega skilgreiningar á hugtökum og 
aðferðum ásamt sýnidæmum og 
skýringarmyndum um stærðfræðileg efni. 
Tekur ábyrgð á námi sínu og nýtir tíma vel. 
Útskýrt lausnaleið sína með orðaforða 
stærðfræðinnar. 
Notað viðeigandi reiknireglur og verkfæri við lausn 
verkefna. 
 

Rúmfræði Átta-tíu 5, Rúmfræði og 
algebra bls. 4-23 og 
Pýþagóras bls. 67-75  

Vinna í tímum 
Reglubók 
Verkefni  
Könnun 
 

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

Vika 3 

3. – 7. september 

Vika 4 

10. – 14. september 
Þekkir hugtökin ferningsrót og ferningstala og 
kann skil á útreikningum með þeim. 
Getur nýtt sér veldareglur við útreikninga. 
Þekkir mengi heilla talna, náttúrlegra talna, ræðra 
talna og rauntalna og táknheiti þeirra, N, Z, Q og R 
og kann góð skil á náttúrlegum, heilum og ræðum 
tölum og hefur kynnst óræðum tölum. 

Tölur og talnafræði Átta-tíu 5, Tölur og 
talnafræði bls. 23-38 og 
Reikningur og algebra bls. 
51-66.  
Hefti frá kennara  

Vinna í tímum 
Vinnubók 
Könnun 

 

Vika 5 

17.-21. september 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Vika 7 

1.  – 5. október 



 
 

Vika 8 

8.  – 12. október 
Reiknað með almennum brotum, og blöndnum 
tölum og getur einfaldað brotabrot.  
Tjáð sig skriflega um stærðfræðileg efni af 
nákvæmni og vandvirkni. 
Tekið ábyrgð á námi sínu og nýtt tíma vel. 
Tjáð sig skriflega um stærðfræðileg efni af 
nákvæmni og vandvirkni. 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Vika 10 

22.  – 26. Október 

Starfsdagur 

Reiknað samsett dæmi af ýmsu tagi þar sem 
reikniaðgerðum er blandað saman við veldi og  
sviga og getur einfaldað margvíslegar 
táknasamstæður.    
Margfaldað upp úr svigum (liðað) og einfaldað 
stæður. 
Þáttað fyrsta og annars stigs margliður. 
Reiknað gildi stæðu. 
Einfaldað og leyst fyrsta stigs jöfnu með einni 
óþekktri stærð.  
Leyst einföld orðadæmi með því að setja upp 
jöfnur. 
Tekið ábyrgð á námi sínu og nýtt tíma vel. 
Tjáð sig skriflega um stærðfræðileg efni af 
nákvæmni og vandvirkni. 
 

Algebra -  jöfnur og stæður 
 

Átta-tíu 5, Reikningur og 
algebra bls. 51-66 og 
algebra og jöfnur bls. 90-
105. 

Vinna í tímum 
Vinnubók 
Reglubók 
Könnun 

 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
Framkvæmt líkindatilraunir og borið saman við 
fræðilegar líkur.  
Reiknað einfaldar og endurteknar líkur. 
Sett fram líkindatré og nýtt sér það við 
útreikninga. 
Útskýrt lausnaleið sína með orðaforða 
stærðfræðinnar. 
Notað viðeigandi reiknireglur og verkfæri við lausn 
verkefna. 
 
 

Líkur  Átta-tíu 5, Líkur bls. 39-50. Vinna í tímum 
Verkefni 
Könnun 

 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 



 
 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Reiknað hlutfallstíðni, meðaltal, tíðasta gildi og 
miðgildi.  
Þekkir helstu hugtök tölfræðinnar, Greint og 
túlkað upplýsingar sem settar eru fram með með 
tölfræði. 
Sett tölfræðiupplýsingar fram á fjölbreyttan hátt 
með tíðnitöflu og myndritum. 
Tjáð sig munnlega um stærðfræðileg efni og notað 
til þess rétt hugtök og orðaforða stærðfræðinnar. 
Undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað 
texta um eigin vinnu með stærðfræði, m.a. með 
því að nota upplýsingatækni. 
 

Tölfræði Átta-tíu 6, Tölfræði bls. 4-
18 

Vinna í tímum 
Verkefni  

 
Vika 20 

7. – 11. janúar 

Vika 21 

14. – 18. janúar 

 
 

 

 


