
 
                                                                                                                         Stærðfræði 10. bekkur  

Vor  2022 

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

Kennarar: Anna Þórunn Guðmundsdóttir og Ellert Magnússon 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK BÆKUR/ VINNBÆKUR KENNSLUAÐFERÐ Hæfniviðmið og námsmat 

17 - 21.janúar 

 

 

Mengi Talnamengin, mengjamyndir, 
mismunandi gerði mengja og teikningar. 

Átta – tíu bók 3 Sýnikennsla 

Þjálfunaræfingar 

Þekkir talnamengin, einkenni þeirra og 
tákn 

Getur teiknað mengjamynd út frá 
upplýsingum 

Þekkir sammengi, sniðmengi, 
hlutmengi, grunnmengi og tákn þeirra 

Getur lesið upplýsingar út frá 
mengjamynd 

Þekkir hugtakið mengi og stak í meng, 
og tákn 

Getur skráð mengi út frá texta 

24. – 28.janúar 

25. janúar 

samskiptadagur 

 

Jöfnur og jöfnuhneppi Nemendur byrja á að rifja upp helstu 
reglur sem gilda þegar leysa á annars 
stigs jöfnu. Vinna þjálfunaræfingar. 

Skrifum í leiðarbók reglur sem gilda 
þegar leysa á jöfnu með nefnara. 
Nemendur vinna þjálfunaræfingar.   

 

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Dæmi: 6102 – 6108 
Dæmi: 6111 - 6117 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur leyst annars stigs jöfnur 

Getur sett upp jöfnu þar sem þarf að 
finna nefnara og eyða honum út 

31.janúar – 

4.febrúar 

 

Jöfnur og jöfnuhneppi  Áframhaldandi þjálfun í að leysa annars 
stigs jöfnur og jöfnur með nefnurum. 

Farið yfir reglur sem gilda þegar leysa á 
jöfnu með nefnara. Nemendur vinna 
þjálfunaræfingar. 

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Dæmi: 6120 - 6129 
Dæmi: 6132 - 6138 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur leyst annars stigs jöfnur 

Getur sett upp jöfnu þar sem þarf að 
finna nefnara og eyða honum út  

Getur reiknað annars stigs jöfnur og 
fengið út tvær lausnir 



 

7. – 11. Febrúar 

7.- 8. feb. 

vetrarfrí 

 

  

Jöfnur og jöfnuhneppi Nemendur halda áfram að þjálfa sig í að 
leysa annars stigs jöfnur. 

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Dæmi: 6139 - 6145 
Dæmi: 6146 - 6151 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur leyst annars stigs jöfnur 

Getur sett upp jöfnu þar sem þarf að 
finna nefnara og eyða honum út  

Getur reiknað annars stigs jöfnur og 
fengið út tvær lausnir 

14. – 18. febrúar 

 

 Jöfnur og jöfnuhneppi   Áframhaldandi vinna við að leysa 
annars stigs jöfnur. 
 
Jöfnuhneppi: Upprifjun á hugtökunum 
graf og gildistafla. Nemendur æfa sig í að 
setja upp gildistöflur og gröf til þess að 
leysa jöfnuhneppi með teiknilausn. 

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Dæmi: 6153 - 6156 
Dæmi: 6202 - 6210 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur leyst jöfnur með tveimur 
óþekktum stærðum 

Getur fundið x og y hnit með 
teiknilausn í jöfnuhneppum 

21. – 25. febrúar  

 

 

Jöfnur og jöfnuhneppi Nýjar aðferðir við að finna lausnir á 
jöfnuhneppum kynntar fyrir nemendum 
sem skrifa reglur í leiðarbók. 
Innsetningaraðferðin og 
samlagningaraðferðin. Nemendur vinna 
þjálfunaræfingar.  

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Dæmi: 6212 - 6218 
Dæmi: 6221 - 6228 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur leyst jöfnur með tveimur 
óþekktum stærðum 

Getur notað innsetningaraðferðina við 
að reikna út x og y hnit 

Getur notað samlagningaraðferðina við 
að reikna út x og y hnit 

 

 

28.febrúar – 4. 
mars 

28. febr. 

Bolludagur 

1. 3. Sprengid 

2.3. Öskudagur 

3.mars 
starfsdagur 

4.mars 

Jöfnur og jöfnuhneppi Áframhaldandi vinna með jöfnuhneppi 
en nú þurfa nemendur að setja 
jöfnuhneppin sjálf upp út frá 
upplýsingum.  
 
Jafna beinnar línu verður einnig tekin 
fyrir og nemendur vinna 
þjálfunarverkefni.  

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Dæmi: 6231 - 6239 
Dæmi: 6242 – 6244 

Hefti frá kennara: 

Jafna beinnar línu og 
ójöfnur 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur sett upp og leyst annars stigs 
jöfnur út frá orðadæmi 

Getur sett upp jöfnu þegar gefið er upp 
hallatala og skurðpunktur við y-ás 

Getur sett upp jöfnu beinnar línu með 
því að lesa af grafi (mynd) 

Getur lýst sambandi milli breytistærða 
með föllum 



 

starfsdagur                    

7. – 11. Mars Jöfnur og jöfnuhneppi Áframhaldandi vinna með jöfnu beinnar 
línu.  
Ójöfnur kynntar fyrir nemendum og þeir 
vinna þjálfunarverkefni. 

Almenn stærðfræði III 
6.kafli 
 
Ýmis dæmi 6A (1-10) 

Ýmis dæmi 6A (11-17) 

Ýmis dæmi 6B (10-16) 

Hefti frá kennara: 

Jafna beinnar línu og 
ójöfnur 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur gert greinarmun á hvað er 
ójafna, jafna og stæða 

Getur leyst ójöfnur og sýnt lausnir 
þeirra á talnalínu 

14. – 18.mars Jöfnur og jöfnuhneppi Upprifjun á efni kaflans og könnun  Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

KÖNNUN – jöfnur og 
jöfnuhneppi 

21. – 25. Mars 

24. mars 
árshátíð 
nemenda 

Sannanir í rúmfræði Innlögn á nokkrum reglum í hornafræði, 
s.s. grannhorn, topphorn, víxlhorn og 
úthorn. Nemendur vinna 
þjálfunarverkefni.  

Almenn stærðfræði III 
7.kafli 
 
Dæmi: 7102 - 7109 
Dæmi: 7110 – 7116 

Dæmi: 7201 - 7215 

 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur sett fram rúmfræðilegar sannanir 
og rök 

Getur notað reglu um víxlhorn við 
samsíða línur 

Getur notað reglu um einslaga horn við 
samsíða línu 

Getur notað topphornsreglu til að finna 
stærð óþekkts horns. 

Getur fundið óþekkt horn með 
úthornareglu 

28.mars – 1. 
apríl 

Sannanir í rúmfræði Nemendur halda áfram að æfa sig á 
hornareglum. Kynnast reglunni um 
aljafna þríhyrninga og reglu um ferilhorn 
og miðhorn. Ræða saman um mögulegar 
úrlausnir og vinna verkefni.  

Almenn stærðfræði III 
7.kafli 
 
Dæmi: 7216 - 7221 
Dæmi: 7302 - 7315 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

 

Getur fundið óþekkt horn með 
úthornareglu 

Getur sannað hvort þríhyrningar séu 
aljafnir 

Getur fundið ferilhorn og miðhorn 



 

Dæmi: 7316 - 7327 

 

4. – 8.apríl Sannanir í rúmfræði Upprifjun á reglunni um einslaga 
hyrninga og reglu Pýþagorasar.  

Almenn stærðfræði III 
7.kafli 
 
Dæmi: 7402 - 7410 
Dæmi: 7503 - 7513 

Dæmi: 7516 - 7520 

 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Getur fundið óþekkta hlið í einslaga 
hyrningum sé ein hlið óþekkt 

Getur notað reglur um jafnhliða og 
hálfan ferning til að finna óþekktar 
hliðar í þríhyrning 

Getur notfært sér reglu pýþagorasar á 
margvíslega vegu 

9. – 18. apríl  

 

 Páskafrí  

 

  

 

 

 

18. – 22. apríl  

18. annar í 

páskum 

21. 

sumardagurinn 

fyrsti 

Sannanir í rúmfræði  Áframhaldandi vinna nemenda með 
hugtökin og vinna við þjálfunaræfingar.  

Almenn stærðfræði III 
7.kafli 
 
Dæmi: 7522 - 7527 
Dæmi: Ýmis dæmi 7A 
(dæmi 1 – 12) 

Dæmi: Ýmis dæmi 7B 
(1-10) 

 

Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

 

25. – 29. Apríl 

29. Mörtuganga 

Sannanir í rúmfræði Upprifjun og könnun úr efni síðastliðna 
vikna.  

hugtakakort Umræður 

Sýnikennsla 

þjálfunaræfingar 

Könnun – sannanir í rúmfræði 

2. – 6. maí Ýmislegt Nemendur æfa sig í þáttum sem eru C 
eða D á hæfnikortum þeirra og taka þá 
þætti aftur. 

Ýmislegt  þjálfunaræfingar Upptökukannanir 



 

9. – 13. maí  

11. íþrótta – og 

leikjadagur 

Fjármálafræðsla Umræður um hvernig 
stærðfræðikunnátta nýtist í daglegu lífi. 
Nemendur vinna í litlum hópum og setja 
upp sínar hugmyndir.  
Upprifjun á helstu reglum í 
prósentureikning og nemendur vinna 
verkefni sem taka mið af notkun 
prósenta í daglegu lífi.  
Í lok vikunnar vinna nemendur stutt 
námsmatsverkefni úr þessum þáttum.  

Ýmislegt Hópavinna 

Einstaklingsverkefni 

Umræður 

sýnikennsla 

Getur greint og notað upplýsingar úr 
daglegu lífi til að reikna samsett dæmi 

Getur notað prósentureikning í ýmsu 
samhengi 

Hæfni metin með stuttu 
námsmatsverkefni - einstaklings 

16. – 20.maí  Fjármálafræðsla Fyrirlestur/kynning frá 
fjármálafræðing/starfsmanni úr 
bankanum þar sem fjallað er um helstu 
viðskipti á milli einstaklinga og banka. 
Nemendur vinna í kjölfarið stutt verkefni. 
 
Nemendur æfa sig í að nota töflureikni til 
að setja upp bókhald fyrir sitt heimili.  
 
Skila námsmatsverkefni í lok vikunnar. 

Ýmislegt Fyrirlestur 

Umræður 

einstaklingsverkefni 

Getur notað stærðfræði til að átta sig á 
fjármálum einstaklinga og heimila 

Getur notað töflureikni (excel) við 
útreikninga og úrvinnslu gagna. 

Stutt námsmatsverkefni um lánatöku 
og sparnað – unnið í töflureikni. 

23. – 27.maí 

26. Uppst.dagur 

27. Vorhátíð 

Fjármálafræðsla Nemendur vinna hópverkefni sem tekur 
mið af fjármálum. 
Sparnaður, fasteignir, bílakaup, námslán, 
debetkort, visakort, o.s.frv.  

 Hópaverkefni Getur útbúið og flutt munnlega 
útskýringar á stærðfræðiverkefnum 

Getur dregið ályktun 

30.maí – 3.júní Fjármálafræðsla  Nemendur ljúka við hópverkefni og 
kynna fyrir samnemendum.  

  Námsmat – hópa/paraverkefni 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með 
stærðfræði 

Að kunna að fara með tungumál 
stærðfræðinnar 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

6. – 10.júní 

6.annar í 

hvítasunnu 

Skólaslit     



 

8.Skólaslit 

 

Námsmat:  Símat yfir önnina. Metið jafnóðum yfir önnina.  Öll hæfniviðmið má finna á hæfnikorti inni á mentor.  


