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Tímar á viku: 6 

Kennarar: Sigríður Hreinsdóttir, Stefán Helgi Stefánsson, Berglind Ernudóttir, Rúna Berg 

Petersen. 



  



Markmið- hvað ætlum við að læra?  

Laun og tekjuskattur 
Nýtt möguleika stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum og líkt eftir raunverulegum 
aðstæðum í umhverfi eða samfélaginu. Aflað upplýsinga, metið og fundið lausnir m.a. í 
tengslum við eigin fjármál og neyslu og gert sér grein fyrir gagnsemi þess 
 
Virðisaukaskattur /  Vextir og vaxtavextir 
Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, 
vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum. 
Gefið mismunandi dæmi um hlutföll og sýnt greinilegan skilning á sambandi milli almennra 
brota, tugabrota og prósenta. 
 
Þríhyrningsútreikningar (pýþagóras) 
Notað hugtökin ferningsrót og ferningstala og kunnað skil á útreikningum með þeim. 
Notað reglu Pýþagórasar til að kanna hvort þríhyrningar séu rétthyrndir og beitt henni við 
útreikninga á hliðarlengdum í rétthyrndum þríhyrningum. 
 
Einslögun – hlutföll -  Mælikvarði 
Notað mælikvarða og unnið með einslaga form.  
Unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað og lýst og metið 
samband milli hlutar og teikningar af honum. 
 
Jöfnuhneppi 
Sett jöfnu beinnar línu fram í hnitakerfi og kunni að lesa úr jöfnunni hallatölu línunnar og 
skurðpunkt við Y - ás. Túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa 
þær.  Nemandi geti beitt innsetningaraðferðinni við að leysa saman tvær jöfnur með 
óþekktum stærðum með svigum ásamt því að umskrifa þær.  
Nemandi geti notað samlagningaraðferðina til að leysa saman tvær jöfnur með tveimur 
óþekktum stærðum þar sem ekki þarf að umbreyta báðum jöfnunum. 
Ákvarðað lausnir á jöfnum og jöfnum með tveimur óþekktum stærðum með myndritum og 
lýst sambandi breytistærða með föllum. Nemandi geti gert tvær jöfnur og leyst þær saman 
þar sem reynir á skilning í textanum og stærðfræðilega færni. 
 
Algebra / Brotastæður / Brotajöfnur / Annars stigs jöfnur / þáttun 
Unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að rannsaka, koma skipulagi á og alhæfa 
um það á táknmáli algebrunnar og sett fram stæður með breytistærðum  
Fær í að leysa brotastæður og brotajöfnur . Geta þáttað fyrstu og annars stigs stæður. 
Leysa einfaldar annars stigs jöfnur með þáttun og fundið núllstöðvar.  
 
 



(Hæfniðviðmið) 

 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

 

Skali 3A, Skali 3B, Almenn stærðfræði III. Myndbönd frá námsgagnastofnun og 
vendikennsla af neti. 
 
 

Innlagnir frá kennara, samtöl, umræður, kynningar á einstaka verkefnum nemenda, 
jafningjafræðsla, horft á fræðsluefni, hópavinna, paravinna, þrautalausnir. 
 

Prófað úr þáttum, leiðsagnarmat. Bætingarpróf í lok hverrar annar. 
 
 


