
Kennsluáætlun  

Lota 1 

Haust 2017 

Bekkur: 10. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 6,75 stundir 

Kennari/kennarar: Erna Sif Auðunsdóttir  

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Töflukennsla: Efnisþættir lagðir inn frá töflu. Ákveðin dæmi reiknuð. 
Samræðuaðferð: Stýrð umræða um ákveðið efni. 
Skriflegar æfingar: Skriflegar æfingar, nemendur leysa skrifleg verkefni úr námsefni. 
Yfirferð námsefnis: Í lok kafla er farið yfir helstu efnisþætti 
 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar 
æfingar og dýpri athuganir. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru heima og í skólanum. 
 

 Skilaverkefni- Verkefni unnið heima  
 Hópverkefni- Unnið í skólanum og heima 
 2 Próf  

 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 



 

 

Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
21. – 25. Ágúst 
 
 
 
 
 
28.– 1. sept. 
 
4. – 8. sept. 
11. – 15. sept.  
18. – 22. sept. 

Almenn stæ III-2 kafli 
Pýþagoras 
bls. 47-54 og 210-211, 
216-217.Sleppa dæmi 
2219,2220 og 2225. 
---- 
 
Hópverkefni-byrjar 
2.sept 
Pýþagóras 

 
 

 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 einslaga form, útskýrt 
setningu Pýþagórasar og reglu um hornasummu í 
marghyrningi og beitt henni í margvíslegu samhengi. 
Einnig gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningi og 
reiknað hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum 

 Valið og notað margvísleg verkfæri, þar með talin 
tölvutækni, gert sér grein fyrir möguleikum þeirra og 
takmörkunum, notað þau markvisst til að rannskaka 
stærðfræðileg efni og setja fram niðurstöður sínar 

 
 
 
Próf úr Pýþagóras 
30.ágúst-miðvikudagur 
-- 
Gróðursetningardagur 
7.sept 
 
Skipulagsdagur 18.sept 
-- 
Skilaverkefni- 23.sept 
 
Hópverkefni-kynning á 
Pýþagóras vikuna 18.-
22.sept 

 
25. – 29. Sept 

Almenn stæ III- 7.kafli 
Sannanir í rúmfræði  
Sleppa dæmi 7209 
bls. 180-190 

 

 Sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og túlkað 
táknmál algebru með rúmfræði 

 Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin 
hugtök um stærðarhlutföll 

 

 

2. – 6. okt. bls. 190-197, 200-202 

bls. 203-209 

 

  

9. – 13. okt. Ýmis dæmi 7(A-B-C) 
bls.220 

 Skilaverkefni 13.okt 

 
17. – 21. okt. 

Verkefni frá kennara- 
Vinkill 3 og 8/10 

 Próf úr sannanir í 
rúmfræði 



 


