
Kennsluáætlun  

Lota 1 

Haust 2020 

Bekkur: 10. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Erna Sif Auðunsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Kennt er í lotum eftir námsefni. Kennsluhættir eru fjölbreyttir, m.a. með innlögn á efnisþáttum, samræðum og skriflegum æfingum. 
Einstaklingsmiðað nám og hópavinna. Markmið kennslunar er að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og þjálfist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum.  Einnig er stuðst við leiðsagnarmat í lok hvers tíma. 
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.  
Kennslugögn:  Almenn stærðfræði III, Skali 3a, ljósrituð verkefni frá kennara 
 

 1 skilaverkefni 

 1 hópverkefni 

 2 Próf  
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 



 

Dagsetning Viðfangsefni Námsmarkmið Hæfniviðmið – að 
nemendur geti 

Námsmat 

  
 

  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. 

 
 
 
 
 
 
 

Leiðsagnarmat 

 
24. – 28. ágúst 

Pýþagoras Skali 3a 
Bls. 50,53-57 
Alm stæ. III 

Bls. 47-54(sl. dæmum 2219, 2220, 2225), 210-211 
Ýmis dæmi 
 

 
Reikna út óþekktar 
hliðar í 
rétthyrndum 
þríhyrningi. 
Reikna út hliðar í 
nokkrum 
sértilvikum 
þríhyrninga. 

 
31. – 4. sept. 

Gróðursetningarf  4.sept 

Hópverkefni-Pýþagoras 
Efla samvinnu milli 
nemenda og 
þjálfun í verklegum 
æfingum. 

-Próf 
miðvikudaginn 
9.sept 
 

7.-11.sept Hópavinna- Kynning – 11.sept 
 

  -Skil á 
hópavinnu 
föstudaginn 
11.sept 

 
14. – 18. sept. 

Sannanir í rúmfræði 
Alm stæ. III 
Bls. 180 – 192 
(sl. d. 7209) 

Læra að sanna 
nokkrar af þeim 
reglum sem settar 
eru fram. 

 Sett fram einföld 
rúmfræðileg rök og 
sannnanir og túlkað 
táknmál algebru með 
rúmfræði. 

. 
Leiðsagnarmat 

 
21. –25. sept. 

Bls. 194 - 197, 200 – 209, 216-217 .  
 



 Notað 
undirstöðuhugtök 
rúmfræðinnar, þar með 
talin hugtök um 
stærðarhlutföll. 

-Skila 
skilaverkefni 
“Sannanir í 
rúmfræði“ 
mánudaginn 
28.sept 

 
28. – 2.okt. 
 

Einslögun 
Skali 3a 
Bls. 59-65 (sleppa 2.31-2.33) 
 

 
Færa rök fyrir 
einslögun. 
Reikna út hliðar 
einslaga forma 

 
 
 
Leiðsagnarmat 

 
5. –9.okt. 

Kort og mælikvarði 
Skali 3a 
Bls. 66 – 71 
Bættu þig bls. 99 

Finna mælikvarða 
sem hlutfall milli 
eftirmyndar og 
frummyndar. 

 
 

 
12. – 16. okt. 
 

Skali 3A- æfingahefti 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skali3aaef/46/ 
Nota mælikvarða til 
að reikna fjarlægðir 

Tjáð sig um stærðfræðileg efni 
munnlega, skriflega og 
myndrænt af nákvæmni og 
túlkað framsetningu annarra á 
stærðfræðilegu efni. 

 

Próf  
miðvikudaginn 
14.okt 

     
 

 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skali3aaef/46/

