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Kenndir eru 6 tímar á viku.
Námsefni:
Skali 2A og 2B  Átta-tíu 3 og 4, Almenn stæ.II,  ljósritað efni og veraldarvefurinn
Námsmat:
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla
(2011). Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í
náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Einkunn í stærðfræði samanstendur
af mati á: Prófum og verkefnum í lok hverrar lotu, þar sem metnar eru lausnaleiðir og útreikningar.  Samvinnu í verkefnum, hugtakaskilningi og
vinnubrögðum.
Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda.

Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta.
Gangi ykkur vel

Haustönn
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat

● notað breytiþátt, almenn brot og
tugabrot og reiknað með prósentum,
prómillum og prósentustigum við
útreikninga á daglegum viðfangsefnum

Lota 1 - Talnareikningur
Prósentureikningur, hugarreikningur og
námundun
Veldareikningur, veldi, ferningsrót,
ferningstala, teningstala
Tugakerfið og tvíundakerfið

Verkefni , dæmi 1.38
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● nýtt sér veldarithátt og beitt helstu
reiknireglum um veldi, þekki
ferningsrætur, ferningstölur og
teningstölur

● nýtt sér og unnið með rithátt tugvelda og
staðalforma  

● unnið með og greint samhengi milli talna
í talnamengjum  

● unnið með jöfnu beinnar línu, fundið
hallatölu og skurðpunkt við y-ás(fastalið)
með mismunandi aðferðum

● notað teikningar og jöfnur til þess að
túlka upplýsingar í hnitakerfi

● breytt tímaeiningum í tugabrot, reiknað
út tímamismun og breytt tíma eftir
tímabeltum

● unnið með og notað mismunandi
mælieiningar þegar mæla á lengd,
flatarmál og rúmmál

● reiknað með hlutfallstölum  og
samsettum mælieiningum  fyrir t.d.
gengi,  hraða og massa

Tugveldi og tölur á staðalformi
Talnamengi, ræðar tölur og lotubundin
tugabrot. Óræðar tölur og rauntölur.

Lota 2 - Föll

Línuleg föll og beinar línur
Línuleg föll í daglegu lífi
Gröf og formúlur fyrir beinar línur
Hlutfallastærðir
Empírisk og ólínuleg föll
Föll úr raunveruleikanum

Lota 3 – Mál og mælieiningar
Tímaútreikningar
Mælieiningar, breytingar úr einni einingu í aðra
í hinu alþjóðlega einingakerfi
Nákvæmni og námundun
Hlutfallareikningur
Samsettar einingar, hraði eðlismassi , gengi

Lotupróf 1

Verkefni, þjálfun og púls

Lotupróf 2

Lotupróf 3



Vorönn
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat

● reiknað út flatarmál og ummál þekktra
rúmfræðiforma

● gert grein fyrir tölunni π (pí) og notað
hana í útreikningum á ummáli, flatarmáli
og rúmmáli 

● unnið með og fundið rúmmál og
yfirborðsflatarmál þekktra
rúmfræðiforma

● metið og reiknað  líkur, bæði fræðilegar
og líkur leiddar af tilraunum  

● notað mengi til að fá yfirlit yfir gögn og
yfirfært í venmyndir

Lota 4 – Rúmfræði og útreikningar
Flatarmál og ummál marghyrninga
(rétthyrningur, þríhyrningur, samsíðungur,
trapisa)
Rúmfræði hrings(flatarmál og ummál)
Hugtök(Geisli, þvermál, talan pí, hringgeiri,
snertill)
Þrívíð rúmfræðiform(réttstrendingur,
sívalningur, pýramídi, keila, kúla)
Yfirborðsflatarmál og rúmmál réttra
strendinga, sívalnings, pýramída, keilu og kúlu

Lota 5 – Líkur og talningafræði

Líkindareikningur, einfaldar líkur og fræðilegar
líkur
Skráning á líkum sem almenn brot, tugabrot og
prósent
Jafnar og ójafnar líkur
Talningafræði, háðar útkomur, vennmynd,
sammengi, sniðmengi og fyllimengi

Mælingar og útreikningar á
rúmfræðiformum.

Lotupróf 4

Hópverkefni

Lotupróf 5



● einfaldað stæður með því að draga saman
líka liði, þáttað og margfaldað inn í sviga
og fundið gildi

● notað stæður til að skrá samband stærða 
● unnið með algebrureikning og einfaldar

formúlur og leyst bæði uppsettar og
óuppsettar jöfnur

Lota 6 – Algebra
Einfalda stæður, samlagning, frádráttur,
margföldun, deiling
Einfalda stæður, margfalda inn í sviga,
margfalda saman tvo sviga
Einfalda stæður, þátta, ræðar stæður, stytta á
striki
Leysa einfaldar jöfnur
Jöfnur leystar í fleiri en einu skrefi

Heimadæmi

Lotupróf 6


