
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Stærðfræði 10. Bekkur 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

16. – 20.janúar 

 

Algebra 
(jöfnur/stæður og 
tölugildi) 

 

Æfingaverkefni í bók og á 
stoðkennara.  

Upprifjun á hæfniatriðum og 
könnun.  

 

Hæfniviðmið könnun 2: 

Getur tekið stærsta mögulega 
þáttinn út fyrir sviga. 
Getur þáttað með hjálp 
samokareglunnar. 
Getur þáttað með hjálp 
ferningsreglunnar.  
Getur fullstytt ræðar stæður. 
Getur einfaldað ræðar stæður 

 

23. – 27.janúar 

Samskiptadagur 

25.janúar 

 

Rúmfræði/rúmmál 

 

Umræður um hugtakið rúmfræði 
og rúmmál. Fyrri þekking 
nemenda á viðfangsefninu 
athuguð.  

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók:  
Markmið að nemandi geti: 

• Fundið rúmmál ferstrendings 
og tenings.  

• Breytt á milli mælieininga. 

• Gert sér grein fyrir tengslum 
við mælikvarða í 
rúmmetrakerfinu við 
lítrakerfið.  

 

Almenn stærðfræði III – 3.kafli 
 

Dæmi: 3102 – 3109  

Dæmi: 3112 – 3123 

Verkefni á netinu: Breyta á milli 
mælieininga. (leikir og stoðkennari) 

 



 

30.janúar – 

3.febrúar 

 

 

 

Rúmfræði/rúmmál 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók:  
Markmið að nemandi geti: 

• Fundið rúmmál ferstrendings 
og tenings.  

• Fundið yfirborðsflatarmál 
ferstrendings og 
þrístrendings. 

• Fundið rúmmál sívalnings. 
• Fundið yfirborðsflatarmál 

sívalnings. 

 
 
Nemendur vinna ýmis 
verkefni/æfingadæmi. 

Almenn stærðfræði III – 3.kafli 
 

Dæmi: 3125 – 3134 

Dæmi: 3136 - 3149 

Dæmi: 3154 - 3159 

Dæmi: 3164 – 3169 

 

  

 

 

 

6. – 10. febrúar 

 

 

Rúmfræði/rúmmál 

 

 

 
Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók:  
Markmið að nemandi geti: 

• Fundið rúmmál pýramída og 
keilu. 

• Fundið yfirborðsflatarmál 
keilu og pýramída.  

• Fundið flatarmál, ummál og 
þvermál hrings. 

• Getur notfært sér pí og þekkir 
fyrir hvað pí stendur.  

• Unnið með rúmmál og 
yfirborðsflatarmál kúlu.  

 
Nemendur vinna ýmis 
verkefni/æfingadæmi. 

 

Almenn stærðfræði III – 3.kafli 
 

Dæmi: 3170 – 3174 (sjálfspróf) 

Dæmi: 3202 – 3214 

Dæmi: 3302 – 3311 

Dæmi: 3313 – 3404 (Sjálfspróf) 

 

 



 

13. – 17. febrúar 

 

 

Rúmfræði/rúmmál 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók:  
Markmið að nemandi geti: 

• Fundið óþekktar stærðir í 
ferningi og ferhyrningi. 

Nemendur vinna ýmis 
verkefni/æfingadæmi. 

 

Almenn stærðfræði III – 3.kafli 

Dæmi: 3405 – 3416 

Dæmi: 3417 – 3428 

Ýmis dæmi 3A dæmi 1 - 18 

 

 

 
 

20. – 24. febrúar 

22.öskudagur 

23. Vetrafrí 

24. Vetrafrí 

 

Rúmfræði/rúmmál 

 

Nemendur vinna hópverkefni þar 
sem lögð er áhersla á hlutbundna 
vinnu nemenda með ýmis 
rúmfræðileg form.  
 
 
 

 

 

Námsmat: 
Hópverkefni 

    

    27. febrúar –      

3.mars 

 

 

Rúmfræði/rúmmál 

Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Nemendur vinna ýmis dæmi til 
upprifjunar fyrir könnun og taka próf. 
 
Skil á hópverkefni.  
 
Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• Að leysa 2. Stigs jöfnur 
 

 

Almenn stærðfræði III – 6.kafli 
 

Dæmi: 6102 - 6108 

 

 

Námsmat: 
Könnun Rúmmál 

 

6. – 10.mars 

 

 

 

Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• Geta sett upp jöfnu með 
samnefnara og eyða honum 
út. 

• Geta sett upp og leyst 2.stigs 
jöfnur út frá orðadæmi. 

• Fá tvær lausnir á annars stigs 
jöfnu. 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 

Almenn stærðfræði III – 6.kafli 
 

Dæmi: 6111 – 6117 

Dæmi: 6120 – 6129 

Dæmi: 6132 – 6138 

Dæmi: 6139 - 6145 

 

 

 



 

13. – 17. Mars 

16. Árshátíð 

Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• Að leysa jöfnur með tveimur 
óþekktum stærðum 

• Að lýsa sambandi milli 
breytistærða með föllum 

• Geti fundið x og y hnit með 
teiknilaus í jöfnuhneppum 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 
 

Almenn stærðfræði III – 6.kafli 
 

Dæmi: 6146 – 6151 

Dæmi: 6153 – 6156 (sjálfspróf 9) 

Dæmi: 6202 - 6210 

 

 

 

20. – 24. mars 

 

 

Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• Að leysa jöfnur með tveimur 
óþekktum stærðum 

• Nota innsetningaraðferðina 
við lausn jöfnuhneppa. 

• Nota samlagningaraðferðina 
við launs jöfnuhneppa. 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 
 

Almenn stærðfræði III – 6.kafli 
 

Dæmi: 6212 – 6218  

Dæmi 6221 – 6227 

Stoðkennarinn – jöfnuhneppi 

Dæmi: 6231 - 6239 

 

 

 

 

27. – 31. mars 

 

 

Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• Ójöfnur 
• hallatala 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 
 

Almenn stærðfræði III – 6.kafli 
 

Dæmi: 6241 - 6244 

Skali 3A – 3.kafli 

Ójöfnur og hallatala 

 



 

3. – 7. Apríl 

Páskafrí 

 

Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

 
 

 
 
 
 

10. – 14. Apríl 

10. Annar í páskum 

 

Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Upprifjun á efni kaflans þar sem 
nemendur leysa ýmis verkefni sem 
reyna á þau atriði.  
 

Almenn stærðfræði III – 6.kafli 
 

Ýmis dæmi 6A (1-17) 

Ýmis dæmi 6B (10 – 16) 

Stoðkennarinn  

 

17. – 21. Apríl 

19. starfsdagur 

20. Sumardagurinn 

fyrsti 

21. Starfsdagur 

 
Jöfnur og 
jöfnuhneppi 

 

Nemendur vinna atriðalista og taka 
könnun úr jöfnum og jöfnuhneppum.  
 

  

Námsmat: 
Könnun – jöfnur og 
jöfnuhneppi. 

24. – 28. apríl 

 

Sannanir í rúmfræði 

 

 
 
 
 
 
 
 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• grannhorn 
• topphorn 
• samsíða línur 
• einslæg horn 
• víxlhorn 
• ólíkar gerðir þríhyrninga 
• hornasumma þríhyrnings 
• úthorn 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 
 
 

Almenn stærðfræði III – 7.kafli 
 

Dæmi: 7102 – 7109 

Dæmi: 7110 – 7116 

Dæmi: 7201 - 7215 

 

 
 

 



 

1. – 5. Maí 

1.Verkalýðsdagurinn 

2. Mörtuganga 

 

Sannanir í rúmfræði 

 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• Aljöfnun  
• Jafnarma þríhyrningar 
• Ferilhorn 
• Einslögun 
• toppþríhyrningsreglan 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 

Almenn stærðfræði III – 7.kafli 
 

Dæmi: 7216 – 7221 (sjálfspróf) 

Dæmi: 7302 - 7315 

Dæmi: 7316 – 7327 

Dæmi: 7404 - 7410 

 

8. – 12. maí  

Sannanir í rúmfræði 

 

Innlögn kennara og nemendur skrifa 
í leiðarbók: 

• pýþagorasarreglan 
• tveir sérstakir þríhyrningar 

 
Nemendur vinna ýmis verkefni og 
þjálfunardæmi. 
 
 

Almenn stærðfræði III – 7.kafli 
Dæmi: 7503 – 7513                  
Dæmi: 7516 – 7520 

Dæmi: 7522 – 7527 

Ýmis dæmi 7A (1-12) 

Ýmis dæmi 7B (1-10) 

 

15. – 26. Maí 

17. íþrótta – og 

leikjadagur 

18. 

Uppstigningardagur 

Sannanir í rúmfræði 

Fjármálafræðsla 

 

 

Upprifjun og próf 

Umræður um fjármál unglinga, hvað 
er gott að vita.  

Farið yfir einföld atriði sem 
nemendur geta notað í excel.  

Hópaverkefni 

Ýmislegt Námsmat: 
Könnun – Sannanir í 
rúmfræði 

29. maí – 9. Júní 
28. Annar í 

hvítasunnu             

2. Vorhátíð5.  

Skólaslit 

    

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 



 
 

 


