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TIL NEMANDA
fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a› láni. Bækur eru d‡rar og flví
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Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.
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1) Nafn nemanda skal greinilega skrifa› í línurnar hér a› ofan.
2) Ástandi bókar vi› útlán og skil skal l‡st flannig:

N: n‡ bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.
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Til nemenda

Kaflarnir A–G fjalla um ýmsar aðstæður í daglegu lífi.  
Neðst á mörgum blaðsíðum eru ábendingar um síður aftar í bókinni (bls. 100–125).  
Þar getið þið lesið meira um þau stærðfræðilegu viðfangsefni sem verkefnin eru byggð á.

Í bókinni er lögð áhersla á undirstöðufærni í stærðfræði. Ef þið viljið getið þið síðan unnið 
áfram með viðfangsefnin í öðrum bókum.
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Sumarhúsið við Laugarvatn

Fjölskylda Kristjáns hefur leigt sér sumarhús  
við Laugarvatn.

Tímabil	 Verð

27.06.–08.08.  40 600 kr.
08.08.–15.08. 32 000 kr.
15.08–31.10. 24 000 kr.

1 Hver er vikuleigan
a í júlí?
b í september?
c í október?

2 Hver er vikuleigan eftir 8. ágúst?

3 Hver er mismunur á hæstu  
og lægstu vikuleigu?

A Sumarleyfi
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Dæmi

27.06.–08.08. 40 600 kr.

Frá 27. júní, allan júlí og til 8. ágúst
er vikuleigan 40 600 kr.



Hvaða dagur og hvaða mánuður?

� Í hvaða mánuðum eru þessar dagsetningar?
a 01.05. 
b 17.06. 
c 24.06. 
d 24.12. 
e 01.12. 
f 23.12. 
g 15.10. 
h 25.12. 
i 01.01. 

5 Tengjast dagsetningarnar í verkefni �  
einhverju sérstöku?

6 Í hvaða mánuðum eru þessi tímabil?
a 08.08.–15.08. 
b 01.01.–15.01. 
c 28.02.–17.03.
d 04.05.–13.06.    
e 23.06.– 05.07.  

7 Í sjö af mánuðum ársins er 31 dagur.  
Hvaða mánuðir eru það?

A Sumarleyfi

5SJÁ BLAÐSÍÐU 103

Mánuðir ársins
 1. janúar
 2. febrúar
 3. mars
 4. apríl
 5. maí
 6. júní
 7. júlí
 8. ágúst
 9. september
 10. október
 11. nóvember
 12. desember

Ap., jún., sept., nóv., 30 hver,
einn til hinir kjósa sér,
febrúar tvenna fjórtán ber
frekar einn þá hlaupár er.



Hvað kostar að leigja?

Fjölskylda Kristjáns leigir sér sumarhús í september.

Tímabil	 Vikuleiga	 Viðbótarvika

27.06.–08.08. 40 600 kr.  37 200 kr. 
08.08.–15.08. 32 000 kr.  28 000 kr.
15.08.–31.10. 24 000 kr. 20 000 kr.

8 Hver er leigan fyrir
a eina viku í september?
b tvær samliggjandi vikur í september?

9 Hver er leigan fyrir
a eina viku í október?
b tvær samliggjandi vikur í október?

10 Fjórir vinir leigðu sér sumarhús á 24 000 kr. 
Þeir skiptu leigunni jafnt á milli sín. 
Hve mikið borgaði hver þeirra?

11 Hver er verðmunurinn á viðbótarviku og vikuleigu
a í júlí?
b í september?

12 Búið til verkefni þar sem þið notið 
upplýsingarnar í töflunni.

A Sumarleyfi
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Dæmi

Í júlí er vikuleigan 40 600 kr. 
Það kostar 40 600 kr. + 37 200 kr. = 77 800 kr.
að leigja tvær samliggjandi vikur.



A Sumarleyfi
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Á leið í sumarhúsið við Laugarvatn

Taflan sýnir vegalengdir í kílómetrum á milli nokkurra  
staða á Vestur- og Suðurlandi.

Km Stykkishólmur Borgarnes Selfoss Laugarvatn

Stykkishólmur  0 98 215 254
Borgarnes 98 0 117 153
Selfoss 215 117 0 39 
Laugarvatn 254 153 39 0

13 a Hvað merkir textinn á skiltinu?
b Hvar gæti bíllinn verið?

1� Hve langt er á milli
a Selfoss og Stykkishólms?
b Borgarness og Laugarvatns?
c Laugarvatns og Stykkishólms?

15 Hverju munar á
a 254 og 153?
b 117 og 39?
c 215 og 98?

km

Kílómetri er skammstafað km
Einn kílómetri (km) er 1 000 
metrar

kíló merkir 1000

Dæmi

Km Stykkishólmur Borgarnes
Stykkishólmur 0 98
Borgarnes 98 0
Selfoss 215 117
Laugarvatn 254 153

Á milli Stykkishólms og Borgarness eru 98 km.

Borgarnes 117



Frá Stykkishólmi til Laugarvatns

Klukkan 12:30 var bíllinn 150 km frá Stykkishólmi.

16 Hve lengi stoppaði bíllinn
a í Borgarnesi?
b á Selfossi?

17 Hve langt er um það bil
a á milli Stykkishólms og Selfoss?
b á milli Borgarness og Selfoss?

18 Á milli hvaða staða ók fjölskyldan 
í lok ferðarinnar?

19 Á milli hvaða staða ók fjölskyldan 
í upphafi ferðarinnar?

A Sumarleyfi
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9A-16
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Það eru fjórar rúður 
frá 11:00 til 12:00.

Hver rúða táknar 15 mínútur.

Það eru tvær rúður 
milli 50 og 100.

Hver rúða táknar 25 km.
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Bensínkaup

Námundið verðið að heilum krónum.

20 Finnið hvað þarf að borga í heilum krónum þegar verðið er:
a 800,38 kr.
b 440,62 kr.
c 630,89 kr.
d 1 080,09 kr.

21 Námundið svarið að heilum krónum. 
Hve mikið kosta
a 35 lítrar af díselolíu?
b 42 lítrar af 95 oktana bensíni?
c 17,3 lítrar af díselolíu?
d 55,4 lítrar af 95 oktana bensíni?
e 48,3 lítrar af díselolíu?
f 14,7 lítrar af 95 oktana bensíni?

22 Getið þið keypt 50 lítra af díselolíu  
fyrir 4 000 kr.? Rökstyðjið svör ykkar.

A Sumarleyfi
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Dæmi

Takið eftir:
81,49 kr. er námundað niður að 81 kr. 
81,50 kr. er námundað upp að 82 kr.9A-20

81 81,22 81,50 81,70 82

Verð 
fyrir hvern lítra

Díselolía
116,10 kr.

Bensín
117,50 kr.

81,22 kr. er námundað að 81 kr.
81,70 kr. er námundað að 82 kr.



Finnið þið rétt svar?

23 a 35 · 0,95 =

 33,25 3,325 332,5

b 0,9 · 42 =

 378 37,8 3,78

c 1,5 · 65

 97,5 975 9,75

d 50 · 2,5

 12,5 1,25 125

e 40 · 0,4

 1,6  160 16

f 0,1 · 120

 120 12 1,2

2� Vitið þið svarið?
a 50 · 2
b 50 · 10
c 50 · 4
d 50 · 0,5
e 50 · 0,1
f 50 · 1
g 35 · 2
h 35 · 10
i 35 · 4
j 35 · 0,5
k 35 · 0,1

A Sumarleyfi
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Veistu þetta?

Svarið verður það sama þegar
• margfaldað er með 0,5
• og deilt er með 2.

 60 · 0,5 = 60 : 2

Svarið verður það sama þegar
• margfaldað er með 0,1
• og deilt með 10.

 60 · 0,1 = 60 : 10

Þetta hlýt 
ég að geta 
reiknað í 

huganum.



Bátaleigan við Laugarvatn

25 Hvað kostar að leigja kanó? 
Búið til töflu:

1 dagur  kr.
2 dagur  kr.
3 dagur  kr.
4 dagur  kr.
5 dagur  kr.
6 dagur  kr.

 Skrifið verðið í töflurnar ykkar.

26 Rauði punkturinn sýnir hve mikið  
kostar að leigja kanó í þrjá daga.
a Teiknið tvo ása í rúðunet og 

merkið tölurnar úr töflunni 
inn á þá.

b Setjið inn punkta fyrir alla 
dagana.

c Dragið línu á milli punktanna.

27 Hvað kostar að leigja kanó
a í eina viku?
b í tvær vikur?

28 Hve margir stakir dagar kosta  
um það bil jafnmikið og vikuleiga?

A Sumarleyfi
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Í sarpinn

Línurnar þar sem tölurnar  
eru skráðar kallast ásar.

Hér sýnir lárétti ásinn 
dagafjölda.
Lóðrétti ásinn sýnir verðið  
í krónum.

9A-26
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Leigið kanó:
einn dagur: 400 kr. 
ein vika: 1 850 kr.



Innkaup í nágrenni sumarbústaðar

29 Finnið hve mikið vörurnar kosta
a 10 brauð
b 10 lítrar af mjólk
c 10 rúnnstykki
d 5 brauð
e 5 lítrar af mjólk
f 5 rúnnstykki

30 Giskið á hvað vörurnar á innkaupalistanum  
kosta samtals.

31 Reiknið og skráið tölurnar sem vantar í töfluna. 
Skráið verð í heilum krónum.

Vara Fjöldi Verð (kr.) Magn Kostnaður
Mjólk 15 80 lítri 1 200 kr.
Brauð 10 269 stk. 2 690 kr.
Bananar  188 kg  kr.
Pylsur  936 kg  kr.
Rúnnstykki 12 65 stk.  kr.
Mysuostur  658 kg  kr.
Brauðostur ½ 897 kg  kr.
Gulrætur  95 poki  kr.
Smjörlíki  167 stk.  kr.
Epli  196 kg  kr.
Lifrarkæfa  149 dósir  kr.
Skinka 0,35 1 708 kg  kr.
Samtals     kr.

A Sumarleyfi
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Mjólk
80 kr./lítrinn

Brauð

269 kr
./stk.

Rúnnstykki65 kr./stk.

15 l mjólk
10 brauð
2,5 kg af banönum
2,3 kg pylsur
12 stk. rúnnstykki
1 kg mysuostur
½ kg brauðostur
1 poki af gulrótum
1 stk. smjörlíki
1,9 kg af eplum
3 dósir lifrarkæfa
0,350 kg skinka



32 Vitið þið hvað maturinn kostar? 
Veljið upphæðina sem þið teljið eiga við.

a 1 kg vínber 15 330 785

b 10 kg kartöflur 25 250 1 500

c 1 grillaður kjúklingur 499 999 299

d 1 kg framhryggjarsneiðar 1 239 754 349

e 1 gróft brauð 269 489 990

f 1 kg hvítkál 290 489 168

g 1,5 lítri appelsínudjús 1 290 494 299

h 1,5 lítri appelsínusafi 499 149 890

i 400 g fljótsoðin hrísgrjón 79 159 999

33 Þið eigið að kaupa inn fyrir 5 000 kr. 
Gerið tillögu að innkaupalista.

3� Finnið út hvað þið fáið til baka af 5 000 króna 
seðli þegar þið borgið fyrir vörur sem kosta:
a  490 kr.
b 1 236 kr.
c 3 693 kr.
d 2 999 kr.
e 1 244 kr.
f 1 252 kr.
g  890 kr.
h  187 kr.

A Sumarleyfi
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mjólk	 84
brauð	 125
ýsa	 1880
tómatar	 193
kartöflur	 220
kjúklingur	 1370

Samtals	 3872

vínber	 490

Samtals	 490

ÓLABÚÐ VÍKURKAUP
15.07.07	 15:56	 0214	005

Afgreiðslumaður:	Ingunn

Þökkum	viðskiptin
Velkomin	aftur!

17.04.07	 12:25	 0213	6728
Afgreiðslumaður:	Þorvaldur

Þökkum	viðskiptin
Velkomin	aftur!



Hitastigið sveiflast

Skoðið teikninguna til hægri.

35 Hvað hafði hitinn hækkað mikið  
frá því um nóttina?

36 Hve miklu munar á 20 stiga hita  
og 35 stiga frosti?

37 Skoðið myndritið vel.

a Í hvaða mánuði er meðalhitinn mestur?

b Í hvaða mánuðum er meðalhitinn  
lægri en 0 gráður?

c Hver er munurinn á heitasta mánuðinum 
og þeim kaldasta?

A Sumarleyfi
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nú er  
20 stiga hiti.  

Í nótt var tveggja 
stiga frost.

Hér verður hitinn 
sjaldan meiri  

en 20 stig. 
Hér getur orðið  
35 stiga frost  

á veturna.

jan. feb. mars apríl maí júní júlí ágúst sep. okt. nóv. des.



Minna en núll

38 Finnið hitastigið þegar hitinn 
lækkar um
a 5 gráður úr +10 gráðum
b 8 gráður úr +4 gráðum
c 3 gráður úr –2 gráðum
d 2 gráður úr +2 gráðum
e 12 gráður úr +15 gráðum
f 5 gráður úr –8 gráðum

39 Finnið hitastigið þegar hitinn 
hækkar um
a 5 gráður úr +10 gráðum
b 8 gráður úr –4 gráðum
c 3 gráður úr –2 gráðum
d 2 gráður úr –2 gráðum
e 12 gráður úr 0 gráðum
f 5 gráður úr –8 gráðum

�0 Reiknið
a 10 – 5
b 4 – 8
c –2 – 3
d 2 – 2
e 15 – 12
f –8 – 5 

A Sumarleyfi
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�1 Reiknið
a 10 + 5
b –4 + 8
c –2 + 3
d –2 + 2
e 0 + 12
f –8 + 5

�2 Sjáið þið samhengi milli verkefna og dæma í
a 38 og 40?
b 39 og 41?

Hiti er skráður þannig:
20 stiga hiti.

Stundum er líka skrifað  
+20 gráður eða +20°.

Frost er skráð þannig:
20 stiga frost.

Stundum er líka skrifað  
–20 gráður eða –20°.



Teningaspil

• Veljið ykkur tölu á milli 0 og 42. 

• Leikmaður kastar þremur teningum. 
Þá fær hann upp þrjár tölur. 

• Hann margfaldar saman tvær þeirra. 
Bætir þriðju tölunni við eða dregur 
hana frá. 

• Markmiðið er að útkoman verði  
sem næst tölunni sem valin er. 

• Sá sem fær svar jafnt tölunni sem 
valin var ávinnur sér jafnmörg stig  
og talan segir til um. 
Ef ekki, fær hann mismuninn í 
mínusstigum. 

A Sumarleyfi
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Dæmi

• Kristján og mamma hans koma sér saman 
um töluna 11. 

• Kristján fær útkomuna 11 með sínum teningum. 
Hann fær 11 stig. 

• Mamma hans fær svarið 14 með sínum teningum.  
Hún fær 14 – 11 = 3 
Það svar gefur 3 mínusstig. 

Ég er þremur  
frá tölunni 

og fæ þess vegna 
þrjú mínusstig.

Ég hitti á 
töluna og fæ 

11 stig.



Hvað kostar að leigja?

Búið til verkefni sem fjallar 
um að taka eitthvað á leigu.

Kannið hvað hægt er að leigja. 
Þið getið skoðað það í nágrenni  
ykkar, í dagblöðum eða á Netinu. 

Hér eru nokkur dæmi:
• samkvæmisklæðnaður 
• myndbönd og mynddiskar 
• bílar 
• bátar 
• verkfæri og vélar 
• gisting

Ef þið notið Netið getið þið annaðhvort
notað leitarorð eða veffang sem þið þekkið.

A Sumarleyfi

17



Lóðin heima hjá Kristjáni

1	 Hve	margir	m2	er
a verkfæraskúrinn?
b húsið?
c grænmetisgarðurinn?
d lóðin?

2	 Hve	langt	er	umhverfis
a verkfæraskúrinn?
b húsið?
c grænmetisgarðinn?

3	 Um	það	bil	hve	löng	
er	skáhlið	lóðarinnar?

	 20	m	 30	m	 40	m

4	 Hvert	er	þá	ummál	lóðarinnar?

B Hús og garður
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Húsið
15 m

8 m

20 m

Verkfæraskúr
2 x 3 m

Húsið
8 x 15 m

Grænmetisgarður
10 x 10 m

20
 m

40
 m

Ein	rúða	jafngildir	
einum	fermetra.

2 m

Verkfæraskúr
3 m



Garðrækt

Kristján	ætlar	að	gróðursetja	með	fram	götunni.

5	 a Hve	margar	birkiplöntur	þarf		
	 Kristján	að	gróðursetja?
b Hvað	kosta	plönturnar	samtals?

6	 a Hve	margar	plöntur	af	blátoppi	þarf	Kristján?
b Hvað	kosta	plönturnar	samtals?

7	 Hvað	kosta
a 10	bakkar	af	fjólum?
b 10	bakkar	af	morgunfrúm?
c 10	bakkar	af	stjúpum?

8	 Hve	marga	bakka	af	stjúpum	er	hægt		
að	fá	fyrir
a 5	000	kr.?
b 3	000	kr.?
c 1	750	kr.?

9	 Kristján	ætlar	að	kaupa	sér	plöntur.	
Hvað	getur	hann	keypt	fyrir	10	000?

B Hús og garður
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Dæmi

Í	þriggja	metra	langt	limgerði	
þarf	fjórar	plöntur.

3 m

Birki
1 250 kr.
stykkið

Bil milli plantna: 1 m

Blátoppur
390 kr.
stykkið

Bil milli plantna: 0,5 m

4 plöntur í bakka: 
morgunfrúr:  690 kr.
fjólur:  490 kr.
stjúpur:  250 kr.



Hve margir staurar?

10	 Hve	marga	staura	þarf	Kristján	
í	girðingu	sem	er
a 5	m?
b 8	m?
c 12	m?
d 15	m?

11	 Skoðið	svörin	í	dæmi	10.	
Búið	til	reglu	yfir	fjölda	
girðingarstaura.

12	 Hve	marga	staura	þarf	í		
hundagirðingu	sem	er
a 3	m	breið	og	4	m	löng?
b 4	m	breið	og	5	m	löng?
c 3	m	breið	og	5	m	löng?

13	 Skoðið	svörin	í	verkefni	12.	
Búið	til	reglu	yfir	fjölda	
girðingarstaura.

B Hús og garður
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Ég hef 1 metra á milli 
girðingarstauranna.

Nokkrir	staurar	eru	litaðir	
rauðir	og	aðrir	eru	litaðir	
gulir.

3 m

2 m



Stéttin við húsið

Pabbi	Kristjáns	leggur	svartar	og	gráar	hellur
í	mynstur.

14	 a Hve	margar	svartar	hellur		
	 leggur	hann?
b Hve	margar	gráar	hellur		

leggur	hann?

15	 Pabbi	Kristjáns	leggur	eina	svarta	hellu	til	viðbótar.
a	 Hve	mörgum	gráum	hellum		

þarf	hann	þá	að	bæta	við?
b Hvað	eru	svörtu	hellurnar	nú	orðnar	margar?
c Hvað	eru	gráu	hellurnar	nú	orðnar	margar?

16	 Hann	leggur	10	svartar	hellur.		
Hve	margar	gráar	hellur	hefur	hann	þá	lagt?

17	 Finnið	regluna	yfir	fjölda	gráu	hellnanna		
þegar	þið	vitið	fjölda	þeirra	svörtu.

18	 Búið	til	mynstur	með	svörtum	og	gráum	hellum.

B Hús og garður
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Ein svört og 
tvær gráar.



Leitað að kerfi

Skoðið	mynstrið	í	stéttunum.	

Þið	eigið	að	svara	öllum	spurningunum	
fyrir	hvert	mynstur,	A,	B,	C	og	D.

19	 a Hve	margar	svartar	hellur	
hefur	pabbi	Kristjáns	lagt?

b En	hve	margar	gráar	hellur?

20	 Hann	leggur	eina	svarta	hellu	til	viðbótar.
a	 Hve	mörgum	gráum	hellum		

þarf	hann	þá	að	bæta	við?
b Hvað	eru	svörtu	hellurnar	nú	orðnar	margar?
c Hvað	eru	gráu	hellurnar	nú	orðnar	margar?

21	 Pabbi	Kristjáns	leggur	10	svartar	hellur.	
Hve	margar	gráar	hellur	hefur	hann	þá	lagt?	
	

22	 Finnið	reglur	um	fjölda	gráu	hellnanna	þegar		
þið	vitið	fjölda	þeirra	svörtu.

B Hús og garður
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A

B

C

D



Trjáklippingar

Garðyrkjumaðurinn	fær	1	500	kr.	á	tímann
fyrir	trjáklippingar.

23	 Gerið	töflu	og	skráið	í	hana	
tölurnar	sem	vantar.	
	
	 Tímar	 Laun

	 1	 1500
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6
	 7

 
 
 

24	 a Teiknið	tvo	ása	á	rúðunet	og	merkið		
	 tölur	inn	á	þá.
b Setjið	inn	punkta	á	rétta	staði	fyrir	tímana		

sem	eftir	eru.
c Dragið	línu	á	milli	punktanna.

25	 Hve	lengi	er	garðyrkjumaðurinn	að	vinna	fyrir
a 12	000	kr.?
b 15	000	kr.?
c 30	000	kr.?

B Hús og garður
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Verkfæraskúrinn

Ída	ætlar	að	búa	til	líkan	af	geymsluskúrnum
í	kvarðanum	1:10

26	 Hve	margir	cm	verður
a breidd	styttri	hliðar?
b breidd	framhliðar?

c hæð	framhliðar?
d hæð	bakhliðar?

e lengd	þaks?
f breidd	þaks?

27	 Búið	til	líkan	af	geymslunni.

28	 Skoðið	herbergið	sem	þið	eruð	í.	
Hver	er	hæð	og	breidd	dyranna	og	glugganna?	
Hver	er	lofthæðin	í	herberginu?	
Finnið	fleiri	stærðir.

B Hús og garður
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Dæmi

Líkan	í	kvarðanum	1:10.
Veggur	er	5	m	=	500	cm	í	raunveruleikanum.
Á	líkaninu	er	veggurinn
500	cm:10	=	50	cm

Breidd þaks 2,5 m

Lengd þaks 3,5 m

Breidd framhliðar 3 m

Hæð bakhliðar 
2,5 m

Hæð framhliðar 
2 m

Styttri hliðin 2 m

Í sarpinn

Mælikvarðinn	1:10.
Stærð	líkansins	er	
einn	tíundi	af	raunverulegri	
stærð	geymslunnar.	
1	metri	í	raunverulegri	stærð
er	10	cm	á	líkaninu.



Hugareikningur

29	 Hús	er	teiknað	í	mælikvarðanum	1:100.	
Hverjar	eru	raunverulegar	stærðir?

	 Á	teikningunni	 Á	húsinu
	 cm		 cm	 m

	 1
	 7
	 15
	 4,5
	 1,2
	 12

30	 Þið	mælið	3	cm	á	teikningu.	
Hve	langt	er	það	á	húsinu	í	raunveruleikanum?

	 Teikning	 Á	húsinu
	 Mælikvarði	 cm	 m

	 1:10
	 1:5
	 1:2
	 1:20
	 1:50
	 1:100

B Hús og garður
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Hugmynd að verkefni

Búið	til	vinnuteikningar	að	blómakerum	í	mismunandi	stærðum.
Ákveðið	sjálf	mælikvarðann.
Búið	til	líkan	af	blómakeri.



Vinnutími í sjoppunni

1	 Í	hve	marga	klukkutíma	er	sjoppan	opin
a á	sunnudag?
b á	fimmtudag?
c á	mánudag?

2	 Hve	lengi	vinnur	Vilborg
a á	miðvikudag?
b á	laugardag?
c á	sunnudag?

3	 Laugardag	einn	mætti	Vilborg	í		
vinnuna	klukkan	17:30.	
Hún	vann	þar	til	sjoppunni	var	lokað.	
Hve	lengi	vann	hún?

4	 Hvaða	mánuður	er	þegar	12	vikur		
hafa	liðið	af	árinu?

	 mars	 júlí	 október

C Laun og gjöld
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Opnunartími:

mánudaga–laugardaga: 

09:00–22:30

sunnudaga: 12:00–22:00

Vaktaplan:
Vika:
Mánudagur:
Þriðjudagur:
Miðvikudagur:
Fimmtudagur:
Föstudagur:
Laugardagur:
Sunnudagur:

9C-04

12
11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1



Hugareikningur

5	 Hve	margar	klukkustundir	og	mínútur	eru	þetta?
a 09:00–16:00
b 15:00–22:30
c 12:00–17:15
d 14:30–18:00
e 13:15–17:30
f 19:45–22:15

6	 Hvað	er	klukkan	þegar	tveir	og	hálfur	tími	er	
liðinn	frá
a 06:00?
b 18:15?
c 15:20?
d 11:50?

7	 Hvað	var	klukkan	tveimur	klukkustundum		
og	tíu	mínútum	áður	en	hún	varð
a 09:00?
b 13:10?
c 17:45?
d 12:05?

8	 Hve	margar	mínútur	eru	í
a hálftíma?
b korteri?
c stundarfjórðungi?

C Laun og gjöld
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Verslunarstörf

9	 Hvert	er	tímakaup
a Vilborgar?
b Þórhildar?

10	 Hver	eru	laun	Vilborgar	fyrir
a 4,5	klukkustundir?
b 8	klukkustundir?
c 12,5	klukkustundir?

11	 Hver	eru	laun	Þórhildar	fyrir
a 4,5	klukkustundir?
b 8	klukkustundir?
c 12,5	klukkustundir?

C Laun og gjöld

Afgreiðslustörf	 Mánaðarkaup	kr.	 Tímakaup	kr.

Laun	14	ára	og	yngri	 121	500	 710
Laun	15	ára	 138	000	 807
Laun	16	ára	 162	000	 947
Laun	17	ára	 172	000	 1	005
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Við	lausn	verkefna	á	þessari	síðu	þarf	að	námunda	að	heilli	krónu.

Halló Vilborg!
Ég varð 16 ára í gær.
Þá hækka launin mín!

Ég er bara 15 ára 
enn þá.



Við	lausn	verkefna	á	þessari	síðu	þarf	að	
námunda	að	heilli	tölu.

12	 a Hve	lengi	er	Vilborg	að	vinna		
	 fyrir	10	500	kr.?
b Hve	lengi	er	Þórhildur	að	vinna	

fyrir	10	500	kr.?

13	 Hve	mikið	hækka	mánaðarlaunin		
þegar	maður	nær
a 15	ára	aldri?
b 16	ára	aldri?
c 17	ára	aldri?

14	 Hve	marga	klukkutíma	þarf	Vilborg	að	vinna	til	
að	fá	full	mánaðarlaun?

15	 Hve	marga	klukkutíma	þarf	14	ára	unglingur	að		
vinna	til	að	fá	full	mánaðarlaun?

16	 Hve	marga	klukkutíma	þarf	17	ára	unglingur	að		
vinna	til	að	fá	full	mánaðarlaun?

C Laun og gjöld

Dæmi

Þórhildur	þarf	að	vinna
162	000	kr.	:	947	kr.	=	171	klukkustund	
til	að	fá	heil	mánaðarlaun.
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Óreglulegur vinnutími

17	 Þórhildur	hefur	947	kr.	á	tímann.	
Hve	mikið	fær	hún	á	tímann
a fyrir	kvöldvinnu?
b um	helgar?

18	 	Reiknið	út	laun	Þórhildar	þegar	hún	vinnur
•	 15	tíma	í	dagvinnu
•	 14	tíma	í	kvöldvinnu
•	 11	tíma	í	helgarvinnu

C Laun og gjöld
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Dæmi

Oddur	er	17	ára	og	hefur	1	005	kr.	á	tímann.

Með	50%	álagi	er	tímakaupið
1	005	kr.	+	503	kr.	=	1	508	kr.

Með	100%	álagi	eru	launin
1	005	+	1	005	=	2	010	kr.

Veistu

50%	álag	þýðir	að	þú	færð	
hálft	tímakaup	til	viðbótar	
við	tímakaupið.

100%	álag	þýðir	að	launin	
tvöfaldast.

Dæmi

Laun	Odds:
10	dagvinnutímar:	 1	005	kr.	·	10	=	10	050	kr.
7	tímar	með	50%	álagi:	 1	508	kr.	·	7	=	 10	556	kr.
5	tímar	með	100%	álagi:	2	010	kr.	·	5	=	 10	050	kr.
Samtals	laun:	 	 30	656	kr.

Kvöldvinna frá 18:00:50% álag

Vinna um helgarog á stórhátíðum:100% álag



Eru launin rétt?

19	 Þórhildur	vinnur	frá	kl.	16:00–21:00	á	
miðvikudegi.	
Hve	margir	tímar	eru	það	
a á	dagvinnulaunum?
b á	launum	með	50%	álagi?

20	 Þórhildur	vinnur	frá	kl.	09:00–16:00	á	laugardegi.	
Hve	margir	tímar	eru	það
a á	dagvinnulaunum?
b á	launum	með	100%	álagi?

21	 Þórhildur	skráir	hjá	sér	vinnutímann	
fyrir	hvern	dag	sem	hún	vinnur.	
Miðinn	hér	til	hægri	sýnir	skráningar		
fyrir	eina	viku.	
	
Hve	mikið	vinnur	hún	sér	inn
a á	þriðjudag?
b á	fimmtudag?
c á	laugardag?
d á	sunnudag?
e samtals	þessa	viku?

C Laun og gjöld

31

Dagvinnulaun  
947 kr.

Kvöldvinna frá  
kl.18:00 

50% álag.
Helgar og stórhátíðir

100% álag

Vinnuskýrsla:

vika:

Mánudagur:

Þriðjudagur:

Miðvikudagur:

Fimmtudagur:

Föstudagur:

Laugardagur:

Sunnudagur:



Skattur og sparnaður

22	 Hvað	er	dregið	af	laununum	fyrir	skatt	og	sparnað	
þegar	launin	eru
a 32	000	kr.?
b 36	000	kr.?
c 39	000	kr.?
d 43	000	kr.?

C Laun og gjöld
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Dæmi

Þórhildur	fær	35	000	kr.	í	laun.
Í	töflunni	má	sjá:

Þórhildur	borgar	skatt	og	sparar	
samtals	fyrir	7	000	kr.

Upphæð	kr.	 Frádráttur	kr.	 Upphæð	kr.	 Frádráttur	kr.

	 30	000	 6	000	 40	000	 8	000
	 31	000	 6	200	 41	000	 8	200
	 32	000	 6	400	 42	000	 8	400
	 33	000	 6	600	 43	000	 8	500
	 34	000	 6	800	 44	000	 8	600
	 35	000	 7	000	 45	000	 9	000
	 36	000	 7	200	 46	000	 9	200
	 37	000	 7	400	 47	000	 9	400
	 38	000	 7	600	 48	000	 9	600
	 39	000	 7	800	 49	000	 9	800

Margir	leggja	fyrir	hluta	af	launum	
sínum.	Þá	láta	þeir	draga	sparnaðinn	
frá	laununum.	

Í	frádrátt	er	6%	skattur	og	14%	
sparnaður.
Alls	20%.

Upphæð	kr.	 Frádráttur	kr.

35	000	 7	000
37	000	 7	400



23	 Hve	mikið	fær	Vilborg	útborgað		
ef	hún	vinnur	sér	inn
a 31	000	kr.?
b 37	000	kr.?
c 40	000	kr.?

24	 Hve	mikil	eru	launin	ef	skattur	
og	sparnaður	eru
a 6	600	kr.?
b 7	800	kr.?
c 9	400	kr.?
d 8	200	kr.?

25	 Hve	mikið	eykst	það	sem	dregið	er	frá	
þegar	launin	aukast
a úr	30	000	kr.	í	35	000	kr.?
b úr	35	000	kr.	í	40	000	kr.?
c úr	40	000	kr.	í	45	000	kr.?

26	 Hjá	Þórhildi	fara	8	800	kr.	í	skatt	og	sparnað.
a Hver	voru	launin?
b Hve	mikið	fær	Þórhildur	þá	útborgað?

C Laun og gjöld
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Dæmi

Þórhildur	fær	35	000	kr.	í	laun	og	
borgar	7	000	kr.	í	skatt	og	sparnað.

Þórhildur	fær	þá	útborgað	35	000	–	7	000	=	28	000	kr.



Tónleikar

27	 Hvað	fær	hljómsveitin	í	laun	þegar		
200	manns	mæta	á	tónleikana?

28	 Hve	há	eru	launin	þegar	seldir	eru
a	 408	miðar?
b	 314	miðar?
c	 526	miðar?
d	 139	miðar?

29	 Hve	mikið	fær	hljómsveitin	ef	engir	
miðar	seljast?

C Laun og gjöld

34

Það er búið að 
selja 200 miða 

í kvöld!

Villiber
spilar á hverju 

kvöldi alla vikuna.

Dæmi

Hljómsveitin	Villiber	fær	350	manns		
á	tónleika	sína.
Hvað	fær	hljómsveitin	í	laun?

Föst	laun	 	 20	000	kr.
Af	seldum	miðum	 350	·	50	 	17	500	kr.
Samtals:	 	 57	500	kr.

Samningur
20 000 kr. í föst laun+ 50 kr. af hverjum seldum miða.



Taflan	og	myndritið	sýna	tengsl	seldra
miða	og	launa	hljómsveitarinnar.

	 Seldir	miðar	 Laun	til	Villiberja	í	kr.

	 	 	 0	 20	000
	 100	 25	000
	 200	 30	000
	 300	 35	000
	 400	 40	000
	 500	 45	000

30 a Á	hvaða	upphæð	bendir	a	í	myndritinu?
b Á	hvaða	upphæð	bendir	b	í	myndritinu?

31 a Hvaða	fjölda	miða	sýnir	c	á	myndritinu?
b Hvaða	fjölda	miða	sýnir	d	á	myndritinu?

32	 Notið	myndritið	efst	á	síðunni.	
Hvað	fær	hljómsveitin	um	það	bil		
há	laun	ef	seldir	eru	367	miðar?

33	 Villiber	fékk	43	650	kr.	í	laun.		
Notið	neðsta	myndritið.	
Finnið	hve	margir	miðar		
voru	seldir	(um	það	bil).

C Laun og gjöld
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Laun fyrir að bera út auglýsingar

34	 Ída	ber	út	auglýsingabæklinga	í	470	póstkassa.	
Hvað	fær	hún	í	laun	fyrir	það?

35	 Dag	einn	er	Ída	með	tvo	auglýsingabæklinga	
á	hvert	heimili.
a Hve	marga	bæklinga	ber	hún	þá	út?
b Hvað	fær	hún	í	laun?

36	 Í	hverfi	eins	blaðbera	eru	548	heimili.	
Hver	eru	laun	hans	ef	hann	ber	út
a einn	bækling	á	hvert	heimili?
b tvo	bæklinga	á	hvert	heimili?
c þrjá	bæklinga	á	hvert	heimili?

C Laun og gjöld

36SJÁ BLAÐSÍÐU 125

Dæmi

Blaðberi	dreifir	bæklingum	í	410	póstkassa.
Hver	eru	launin	fyrir	það?

Blaðberinn	fær	5	kr.	fyrir	hvern	bækling.

Föst	laun	 1	000	kr.
Fyrir	bæklingana	410	·	5	kr.	 2	050	kr.
Samtals:	 3	050	kr.

Í sarpinn

Það	fæst	sama	svar	ef
•	 tala	er	margfölduð	með	10
•	 deilt	er	í	töluna	með	0,1

87	·	10	=	87	:	0,1

Samningur
Föst laun 1 000 kr.5 kr. fyrir hvern 

bækling



37	 Blaðberi	fær	1	850	kr.	í	laun.
a Hve	mikið	fær	hann	fyrir	bæklingana?
b Hve	marga	bæklinga	bar	hann	út?

38	 Blaðberi	fær	2	095	kr.	í	laun.
a Hve	mikið	fær	hann	fyrir	bæklingana?
b Hve	marga	bæklinga	bar	hann	út?

39	 Blaðberi	fær	5	550	kr.	í	laun.
a Hve	mikið	fékk	hann	fyrir	bæklingana?
b Hve	marga	bæklinga	bar	hann	út?
c	 Blaðberinn	setti	2	bæklinga	á	hvert	heimili.	

Hve	mörg	voru	heimilin?

C Laun og gjöld

37

Dæmi

Blaðberi	fékk	nákvæmlega	1	500	kr.	í	laun	einn	daginn.
a Hve	mikið	fékk	hann	fyrir	bæklingana?
b Hve	marga	bæklinga	bar	hann	út?	

Fyrir	bæklingana	fékk	hann	1	500	kr.	–	1	000	kr.		=	500	kr.	
Hann	hefur	þá	borið	út	500	:	5	=	____	bæklinga



Ída borgar skatt og leggur fyrir

40	 Ída	þénar	12	400	kr.	Hún	borgar	6%	í	skatta.
a Hve	mikið	borgar	hún	í	skatta?
b Hve	mikið	fær	hún	útborgað?

41	 Pabbi	Ídu	leggur	til	að	hún	taki	14%	af	laununum		
til	viðbótar	og	safni	fyrir	bílprófinu.	
Þá	eru	20%	tekin	af	laununum.
a Hve	mikið	greiðir	Ída	þá	í	skatt	og	sparnað?
b Hve	mikið	fær	hún	þá	útborgað?

42	 Ída	ákveður	að	taka	frá	3	000	kr.	
fyrir	skattinum	og	sparnaðinum.
a Hve	mikið	fær	hún	þá	útborgað?
b Hvað	eru	um	það	bil	mörg	prósent	
tekin	af	laununum?

C Laun og gjöld

Dæmi

Ída	vinnur	sér	inn	14	000	kr.
Hún	borgar	6%	í	skatta.
Hve	mikið	fær	hún	útborgað?

Laun	 14	000	kr.
6%	skattar			14	000	·	6%	 840	kr.
Útborgað	 13	160	kr.

Í sarpinn

10%	er	tíundi	hluti
1%	er	hundraðshluti
20%	er	fimmti	hluti

Dæmi

10%	af	2	500	er	250
1%	af	2	500	er	25

9C-42

kr.

%

0

0 20 40 60 80 100

2000 4000 6000 8000 1 0000 1 2000
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12 400 kr. í laun.
Vá! Ég get heldur  
betur sparað fyrir 

bílprófinu!



Leysið	verkefnin	og	skráið	inn	í	töflurnar.
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Laun	 8	400	kr.	 15	000	kr.	 24	400	kr.
–	10%	skattur
Útborgað

44
Laun	 8	400	kr.	 15	000	kr.	 24	400	kr.
–	20%	skattur
Útborgað

45
Laun	 8	400	kr.	 15	000	kr.	 24	400	kr.
–	5%	skattur
Útborgað

46
Laun	 8	400	kr.	 15	000	kr.	 24	400	kr.
–	15%	skattur
Útborgað

47	 Notið	kvarðana	hér	til	hliðar	og	áætlið	upphæðirnar.

C Laun og gjöld
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Sérð þú tengslin?

20%	er	tvöfalt	meira	en	10%.

5%	er	helmingur	af	10%.

15%	er	jafnmikið	og
10%	og	5%	til	samans.

prósenta	 30%	 40%	 65%	 80%	 90%
af	8	400	kr.
af	15	000	kr.

9C-45

kr.

%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

0 20 40 60 80 100

9C-49

kr.

%

0 2000 4000 6000 8000 10	000 12	000 1	4	000

0 20 40 60 80 100



Virðisauki – skattur á vörur og vinnu

Skoðið	dæmin	hér	að	neðan.
Hvernig	finnið	þið	24%	af	63	000	kr.?

48	 Geir	vinnur	verk	fyrir	70	000	kr.	
Hann	bætir	við	24%	virðisaukaskatti.
a Hve	mikill	er	virðisaukinn	í	kr.?
b Hve	mikið	greiðir	þá	kaupandinn?

C Laun og gjöld
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Dæmi 1

	10%	 6	300	kr.
	10%	 6	300	kr.
	 1%	 630	kr.
	 1%	 630	kr.
	 1%	 630	kr.
		 1%	 	 		 630	kr.
	24%	 15	120	kr.

Dæmi 2

1%	=	630	kr.
24%	=	630	·	24	=	15	120	kr.

Dæmi 3

24%	=	0,24
63	000	·	0,24	=	15	120	kr.

Dæmi 4

	63	000	kr	·	24	
	––––––––––––	 =	15	120	kr.	
	 100

REIKNINGUR

Vélavinna

20 tímar · 3 150 kr. =  63 000 kr.

 63 000 kr.

 Vsk. 24% =  15 200 kr.

 Samtals greitt: 78 120 kr.

Virðisaukaskattur – VSK – vaskur

Þegar	vara	er	keypt	í	búð	eða	
þjónusta	af	fyrirtæki
er	ekki	bara	borgað	fyrir
vöruna	eða	þjónustuna.
Um	leið	er	borgað	gjald	til	ríkisins.	
Það	gjald	heitir	virðisaukaskattur	
og	er	stundum	kallað	vaskur.



Laun

Laun	er	hægt	að	reikna	á	ýmsa	vegu
•	 tímakaup
•	 mánaðarlaun
•	 bónus
Það	eru	fleiri	möguleikar	en	þetta.

Aflið ykkur upplýsinga um laun og launagreiðslur.
Hér	eru	nokkrar	hugmyndir:
•	 Eruð	þið	launþegar?
	 Hvernig	eru	þau	laun	reiknuð	út?
•	 Vinna	einhverjir	í	bekknum	fyrir	launum?
	 Hvernig	eru	þeirra	laun	reiknuð?
•	 Hafið	samband	við	eitt	eða	fleiri	fyrirtæki	í	
nágrenninu.	
Kannið	hvernig	laun	eru	reiknuð	þar.	
Reikna	öll	fyrirtækin	út	laun	á	sama	hátt?	
Eru	allir	starfsmenn	í	sama	fyrirtæki	með	sama	
launakerfi?	

•	 Takið	viðtal	við	einhvern	sem	vinnur	fyrir	launum.	
Finnið	út	hvaða	launakerfi	hann	býr	við.	

Segið	frá	niðurstöðum	ykkar.

C Laun og gjöld
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Bónus

Bónus	er	launakerfi	þar	sem	borgað	er	fyrir	
afköst.

Samið	er	um	tiltekna	upphæð	fyrir	ákveðið	verk.
Sömu	laun	eru	þá	greidd	fyrir	verkið	án	tillits	til	
á	hve	löngum	tíma	það	er	unnið.



Þrír þríhyrningar

Jafnhliða þríhyrningur:

Þríhyrningur með allar hliðar jafnlangar.
Öll horn eru líka jafnstór, 60°.

Jafnarma þríhyrningur:

Þríhyrningur með tvær hliðar jafnlangar.
Tvö hornin eru líka jafnstór.

Rétthyrndur þríhyrningur:

Þríhyrningur með eitt 90° horn, rétt horn.
Í rétthyrndum þríhyrningi hafa allar hliðarnar  
sérstök heiti.

D Mynstur í umhverfinu

42SJÁ BLAÐSÍÐU 118

Veistu?

Hornasumma þríhyrninga er 
alltaf 180°.

9D-01A

60°

60° 60°

3 cm 3 cm

3 cm

9D-01B

75° 75°

4 cm4 cm

9D-01C

90°

skammhlið

skammhlið
langhlið



D Mynstur í umhverfinu
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Skoðið þríhyrningana

Í verkefnum 1–3 eru settar fram fullyrðingar um þríhyrningana
• sem ýmist eru sannar
• eða ósannar. 

Skráið þær sönnu hjá ykkur.

1 a Allir þrjár hliðarnar í jafnhliða þríhyrningi 
geta verið 7 cm.

b Öll þrjú hornin í jafnhliða þríhyrningi 
geta verið 75°.

c Í jafnarma þríhyrningi getur verið eitt rétt horn.
d Jafnhliða þríhyrningur hefur þrjá speglunarása.

2 a Tvær hliðar í jafnarma þríhyrningi  
geta verið 3,5 cm.

b Tvö horn í jafnarma þríhyrningi  
geta verið 50°.

c Tvö horn í jafnarma þríhyrningi  
geta verið 90°.

d Jafnarma þríhyrningur hefur þrjá speglunarása.

3 a Skammhliðarnar í rétthyrndum þríhyrningi  
geta verið jafnlangar.

b Önnur skammhliðin getur verið jöfn langhliðinni.
c Skammhliðarnar mynda alltaf 90° hornið.
d Langhliðin er alltaf lengsta hlið rétthyrnds  

þríhyrnings.
e Rétthyrndur þríhyrningur getur líka verið jafnarma.
f Rétthyrndur þríhyrningur getur líka verið jafnhliða.

4 Búið til mynstur með
a rétthyrndum þríhyrningum
b  jafnarma þríhyrningum

Þið getið búið formin til úr pappa og teiknað í kringum þau.

SJÁ BLAÐSÍÐU 117



Fjórir ferhyrningar

Ferningur

Ferhyrningur með allar hliðar 
jafnlangar og öll horn rétt, 90°.

Tígull

Ferhyrningur með allar hliðar 
jafnlangar.
Tvö og tvö gagnstæð horn eru 
jafnstór.

Samsíðungur

Ferhyrningur þar sem tvær og tvær 
samsíða hliðar eru jafnlangar.
Tvö og tvö gagnstæð horn eru 
jafnstór.

Trapisa

Ferhyrningur með  
tvær samsíða hliðar.

D Mynstur í umhverfinu
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9D-05A

90° 90°

90° 90°

4 cm 4 cm

4 cm

4 cm

hornalínur

9D-05B

4 cm4 cm

4 cm4 cm

120°

120°
60° 60° 90°

hornalínur

9D-05C

4 cm
4 cm

7 cm

7 cm

45°

45°135°

135°

9D-05D

 A B C



Skoðið ferhyrningana

5 Hve margir speglunarásar eru í
a ferningi?
b tígli?
c samsíðungi?

6 Hver eða hverjar af trapisunum sem sýndar eru 
á bls. 44 hafa ekki speglunarás?

D Mynstur í umhverfinu

7 Hvaða fullyrðingar um hornalínurnar 
hér á eftir eru sannar? 
Hornalínur eru alltaf jafnlangar í
a ferningi
b tígli
c samsíðungi
d trapisu

 Hornalínur skerast alltaf hornrétt  
hvor á aðra í 

e ferningi
f tígli
g samsíðungi
h trapisu

8 Leggið saman stærðir hornanna í 
a ferningnum
b tíglinum
c samsíðungnum

9 Finnið það sem er ólíkt og það sem er  
líkt með samsíðungi og rétthyrningi.

Rétthyrningur

Ferhyrningur með tvær og tvær mótlægar 
hliðar jafnlangar og öll horn 90°.

9D-09

5 cm

5 cm

2 cm 2 cm
90° 90°

90° 90°

45SJÁ BLAÐSÍÐU 119 og 120



Arabískt veggmósaík

10 Gulu þríhyrningarnir eru
 jafnarma jafnhliða rétthyrndir

11 Hve margar hliðar eru á rauða  
forminu í miðjunni?

12 Allir jafnarma þríhyrningar  
á myndinni eru eins á litinn. 
Hvaða litur er það?

13 Í mósaíkinu eru jafnhliða þríhyrningar  
 rauðir gulir brúnir hvítir

14 Í mósaíkinu eru rétthyrndu þríhyrningarnir  
 rauðir gulir brúnir hvítir

15 Í mósaíkinu eru ferningarnir  
 rauðir gulir brúnir  hvítir

16 Í mósaíkinu eru tíglarnir  
 rauðir gulir brúnir hvítir

D Mynstur í umhverfinu
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Áttablaðarósin

Áttablaðarósin hefur átta blöð.
Fjögur þeirra eru teiknuð í rúðunetið hér að ofan.

17 Notið rúðunet og teiknið áttablaðarós.

18 Hve margir speglunarásar eru í áttablaðarós?

19 Litið nokkrar fleiri rúður í mynstrinu. 
Gætið þess að mynstrið verði samhverft.

20 Búið til eigin mynstur í rúðunetið og  
hafið þau samhverf.

D Mynstur í umhverfinu
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9D-17A

9D-17B



Litað gler í glugga

21 Hvaða form eru í glermyndinni í glugganum? 
 Lýsið því eins nákvæmlega og þið getið.

22 Teiknið gluggann í rúðunet.

23 Finnið þið sams konar þríhyrninga í glugganum?

24 Sýnið með teikningu hve margir af rauðu  
þríhyrningunum rúmast á einum bláum 
þríhyrningi.

25 Hve margir af litlu bláu ferningunum  
rúmast á stóra ferningnum í miðjunni? 
Sýnið það með teikningu.

26 Gerið tillögu að mynstri og litum í  
ferningslaga glugga með lituðu gleri.

D Mynstur í umhverfinu
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Tveir þríhyrningar með jafnstór horn 
eru sams konar.
Þríhyrningarnir þurfa ekki að vera jafnstórir.

9D-21

9D-22



Tilraunir með þríhyrninga

Klippið út tvo jafnstóra þríhyrninga úr pappír eða 
pappa. Þríhyrningarnir eiga að vera rétthyrndir og 
jafnarma.

27 Búið til einn rétthyrndan þríhyrning 
úr báðum þríhyrningunum.

Teiknið þann rétthyrnda þríhyrning.

28 Búið til ferning úr þríhyrningunum tveimur. 
Teiknið ferninginn.

29 Búið til samsíðung úr þríhyrningunum. 
Teiknið samsíðunginn.

30 Klippið út tvo jafnstóra jafnhliða þríhyrninga  
úr pappír eða kartoni.  
Hvaða form getið þið búið til úr þeim? 
Teiknið það sem þið finnið.

31 Klippið tvo jafnstóra jafnarma þríhyrninga  
út úr pappír eða kartoni.  
Hvaða form getið þið búið til úr þeim? 
Teiknið það sem þið finnið.

D Mynstur í umhverfinu
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Fánar

Íslenski fáninn er búinn til eftir ákveðinni reglu: 

Rauða röndin er tvöfalt breiðari en sú hvíta.
Það er sýnt með tölunum 1 og 2 á myndinni. 

Í fánanum eru tveir ferningar og tveir rétthyrningar.

32 Hve margir bláir ferningar rúmast 
á einum bláum rétthyrningi?

33 Notið rúðunet og teiknið 
íslenska fánann í réttum hlutföllum.

34 Í danska fánanum eru ferningarnir  
12 rúður á hvern kant. 
 
Rétthyrningarnir eru 12 rúður á hæð  
og 21 rúða á lengd. 
 
Krossinn er 4 rúður á breidd. 
 
Notið rúðunet og teiknið  
danska fánann í réttum hlutföllum.

D Mynstur í umhverfinu
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Mynstur eða form í umhverfinu

Lítið vel í kringum ykkur og finnið dæmi úr umhverfinu.
Hér eru nokkrar hugmyndir:
• prjónamynstur á peysu eða vettlingum
• hurðir, gluggar eða skraut á húsum
• vörumerki 

Búið til veggspjald sem sýnir hvað þið funduð.

Vörumerki

Fyrirtæki og félög eru gjarnan með eigið
merki sem tengist nafni þeirra. 
Merkið kallast vörumerki.

Vörumerkið á að fá fólk til að taka eftir 
og þekkja aftur fyrirtækið eða félagið.

Dæmi



Hvítt eða svart?

Teiknið lukkuhjól og skiptið því með striki fyrir miðju  
í tvennt. Festið bréfaklemmu með splitti í miðjuna. 
Snúið bréfaklemmunni. 

1 Giskið á hve oft bréfaklemman stöðvast 
á hvíta hlutanum ef þið snúið 10 sinnum,  
20 sinnum og svo framvegis. 
Skráið ágiskanirnar í töfluna.

Snúningar	 10	 20	 30	 40	 50

Ágiskun 
Prófun 

Snúið bréfaklemmunni 10 sinnum. 
Teljið hve oft hún stöðvast á hvíta hlutanum.
Skráið talninguna í töfluna.

Snúið bréfaklemmunni 10 sinnum í viðbót. 
Hve oft hefur hún samtals stöðvast á hvíta 
hlutanum?

Skráið talninguna í töfluna í „20“ dálkinn.
Haldið áfram að snúa bréfaklemmunni þar til
þið hafið fyllt út alla töfluna. 
 
Hvað sjáið þið þegar þið skoðið tölurnar í töflunni?

E Tívolí
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9E-01

INNINN



Erfitt að vinna?

Búið til lukkuhjól sem skipt hefur verið í 10 hluta.
Notið splitt til að festa bréfaklemmu 
í miðju lukkuhjólsins.

2 Veljið tölu. 
Hve oft þurfið þið að snúa bréfaklemmunni 
áður en hún stoppar á tölunni sem þið völduð? 
Skráið í töflu.

Valin	tala	 Þurfum	að	snúa

 sinnum
 sinnum
 sinnum

3 a Veljið tölu.
 Snúið bréfaklemmunni 50 sinnum og teljið  

hve mörgum sinnum hún stöðvast á þeirri tölu.

b Veljið aðra tölu. 
Snúið bréfaklemmunni 50 sinnum og teljið  
hve mörgum sinnum hún stöðvast á þeirri tölu.

4 Ída veðjar á töluna 3.
a Hve miklir möguleikar eru á að hún vinni 

þegar snúið er einu sinni?
b Hve miklir möguleikar eru á að talan sjö 

komi upp þegar snúið er einu sinni?

5 Getur Ída verið viss um að vinna  
ef hún veðjar 30 sinnum á töluna 3?

E Tívolí
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7
6
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3
2
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Hverjar eru líkurnar?

Skoðið lukkuhjólið.

6 Hverjar eru líkurnar á að 4 verði vinningstala?

7  Hverjar eru líkurnar á að vinningstalan  
sé slétt tala?

8 Hverjar eru líkurnar á að vinningstalan  
sé oddatala?

9 Hjólinu er snúið 600 sinnum.  
Um það bil hve oft stoppar hjólið á 4?

10 Hve margar tölur þurfið þið að velja 
til að vinningslíkur ykkar verði meiri en 50%?

11 Hvað er skynsamlegast að velja þegar veðjað  
er á tvær tölur?
A Að velja tvær tölur sem standa hlið við hlið.
B Að velja tvær tölur sem ekki standa hlið við 

hlið.
C Það er sama hvaða tölur þið veljið.

E Tívolí
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Í sarpinn

Allar tölurnar hafa sömu 
möguleika á að verða 
vinningstala. 
Líkurnar eru jafnar.

 1 Líkurnar eru 1 á móti 5 = – 
 5
Við getum líka sagt 20% líkur.

Veistu?

Sléttar tölur: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 …

Oddatölur: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 …

9E-09

1

5

4 3

2



Vinningur á hvítu

12 Svarið spurningum með  
A, B, C eða enginn.

a Vinningslíkurnar eru tveir af þremur.

b Vinningslíkurnar eru 25%.

c Það eru helmingslíkur á vinningi.

d Þið vinnið í tveimur af þremur spilum.

e Þið þurfið að spila fjórum sinnum  
til að vera viss um að fá vinning.

13 Hvert af lukkuhjólunum þremur mynduð  
þið velja ef vinningurinn ætti að koma
a á hvítt svæði?
b á blátt svæði?

14 Eru vinningslíkurnar meiri á litla 
lukkuhjólinu en á því stóra?

E Tívolí
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9E-12

A

B

C

9E-14



Spilað á margar tölur

Notið lukkuhjól með 10 tölum.

15 Veljið tvær tölur. Athugið hve oft lukkuhjólið 
stöðvast á annarri tölunni þegar þið snúið 
klemmunni oft. 
Teiknið töflu og skráið í hana.

Snúningar	 Við	vinnum

10 sinnum sinnum
20 sinnum sinnum
30 sinnum sinnum
40 sinnum sinnum
50 sinnum sinnum

16 Svarið í brotum eða prósentum. 
Hverjar eru vinningslíkurnar ef þið veljið
a 4?
b 3 og 8?
c allar oddatölurnar?
d 3, 4, 6 og 9?

17 Hve margar tölur þurfið þið að velja  
svo að vinningslíkurnar verði
a 30%?
b 100%?

E Tívolí
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Happdrætti

18 Hve marga miða er hægt að kaupa fyrir 
a 1 000 kr.?
b 600 kr.?
c 3 000 kr.?
d 1 500 kr.?

19 Hverjar eru líkurnar á hljóta vinning?

20 Hve margir miðar
a eru með vinning?
b eru án vinnings?
c eru samtals í happdrættinu?

21 Hve há upphæð fæst ef allir 
happdrættismiðarnir seljast?

22 Happdrættismiðar seldust fyrir 250 000 kr.  
Vinningarnir voru borgaðir með fimmta hluta 
peninganna. 
Hvað kostuðu vinningarnir?

E Tívolí
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Glæsilegt 
happdrætti

300 góðir vinningar
200 kr. miðinn!

Hverjar eru 
líkurnar á að 

vinna?

Fimmti hver 
miði gefur 
vinning.



Hvað má gosið kosta?

Margrét keypti 75 pakkningar af gosi
til að selja í sjoppunni sinni í tívolí.

23 Hvað þarf pakkningin að kosta 
svo að Margrét fái 180 000 kr. út úr sölunni?

24 Í hverri pakkningu eru 24 flöskur. 
Hvað kostar flaskan?

25 Margrét greiddi 90 000 kr. fyrir gosið. 
Hún selur það síðan fyrir 180 000 kr. án virðisauka.
a Hve mikil er álagningin í krónum?
b Hve mikil er álagningin í prósentum?

26 Hvað keypti Margrét margar flöskur?

E Tívolí
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Í sarpinn?

Þegar verð er tvöfaldað
er álagningin 100%.

Ég verð að fá 
180 000 kr. út 
úr sölunni á 

gosinu.

75  
pakkningar 
   af gosi



Útgjöld Margrétar

Margrét seldi gosið fyrir 180 000 kr.
Álagningin var 90 000 kr.

27 Margrét borgaði 10 000 kr.  
í leigu fyrir sjoppuna. 
Hve mikið var eftir af álagningunni?

28 Ída vinnur 12 tíma í sjoppunni. 
Hún fær 600 kr. á tímann.
a Hve mikið fær Ída í laun?
b Hve mikið er nú eftir af álagningunni?

29 Hve mörg prósent er álagningin í dæminu um Elvar? 
 50% 100% 200% 

30 Margrét kaupir ís á 80 kr. og selur hann fyrir 160 kr.
a Hver er álagningin í krónum?
b Hver er álagningin í prósentum?
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Álagning

Verslunareignendur þurfa 
að hagnast á því sem þeir 
selja.

Þeir þurfa líka að greiða fyrir 
húsnæðið og starfsmönnum 
sínum laun.

Þess vegna selja þeir vörurnar 
á hærra verði en því sem þeir 
greiddu fyrir þær. 

Upphæðin sem bætist 
ofan á innkaupsverðið 
kallast álagning.

Dæmi

Elvar á sjoppu og kaupir 
gos af gosverksmiðjunni.

Ef Elvar borgar 50 kr. fyrir flöskuna og selur  
hana síðan á 150 kr. er álagningin 100 kr.



Pylsur í brauði

Margrét kaupir inn pylsur og pylsubrauð 
fyrir sjoppuna.

31 Hve mikið borgar Margrét fyrir 
a eina pylsu?
b eitt pylsubrauð?

32 Margrét gerir ráð fyrir 10 kr. til viðbótar fyrir lauk, 
sinnep og tómatsósu. 
Hvert er þá verð hverrar pylsu?

33 Margrét leggur 50 kr. á hverja pylsu sem hún 
selur. 
Hvert er söluverð pylsunnar án virðisaukaskatts?

34 a Margrét verður að bæta 7% virðisaukaskatti 
við verðið. 
Hvað er virðisaukaskatturinn margar krónur?

b Viðskiptavinurinn borgar pylsuna með  
virðisaukaskatti. 
Gerið tillögu að verði á pylsu í brauði.
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Að reikna út verð

 Innkaupsverð vörunnar
+ Álagning
= Söluverð án virðisaukaskatts
+ Virðisaukaskattur
= Söluverð með virðisaukaskatti

Verð:  
360 kr.

Verð:  
1 000 kr.

12

20
pylsur

pylsu-brauð



35 Pakki með 20 pylsubrauðum kostar 600 kr. 
Pakki með 15 pylsum kostar 750 kr. 
Hvaða útreikning (A–F) notið þið við að finna
a verð á einu pylsubrauði?
b verð 15 pakka af pylsubrauði?
c verð einnar pylsu?
d verð 20 pylsupakka?

36 Hugareikningur  
Athugið hvort einhverjar tölur passa vel saman.
a 12 + 15 + 5 + 8 
b 24 + 6 + 9 + 11
c 55 – 15 – 15
d 48 – 35 + 2

37 24 · 18 = 432 
Hvað er þá
a 240 · 18?
b 2,4 · 18?
c 2,4 · 1,8?
d 1,8 · 24?
e 432 : 18?
f 432 : 24?
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A 20 · 15
B 750 : 15
C 20 · 750
D 600 : 20
E 15 · 600
F 50 : 20

Hvaða tölur passa vel 
saman?

Það er auðveldara að reikna
ef þú parar saman tölur
sem passa vel saman.
28 + 6 + 34 + 2 =
28 + 2 + 34 + 6 =
30 + 40 = 70

Veistu?

13 · 17 = 221 

Þá eru
130 · 17 = 2210
1,3 · 17 = 22,1

221 : 17 = 13
221 : 13 = 17



Í sjoppunni

38 Hvað kosta
a tvær vöfflur?
b tvær pylsur?
c þrír íspinnar?
d tveir ísar í brauði?
e tvö súkkulaðistykki,  

eitt af hvorri tegund?
f þrjár gosflöskur?

39 Hvað kosta
a einn kaffibolli og tvær vöfflur?
b ein gosflaska og bland í poka?

40 Þú borgar 200 kr. 
Hvað færðu til baka þegar þú kaupir
a eina vöfflu?
b eina pylsu?
c einn íspinna?
d tvo bolla af kaffi?
e ódýrasta súkkulaðið?
f einn bland í poka?

41 Kristján kaupir tvær pylsur,  
eina gosflösku og ís sem kostar 200 kr. 
Hann borgar með 2 000 kr.  
Hve mikið fær hann til baka?
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125 kr.

150 kr.

PYLSA 150 kr.
100 kr.

150 kr.

150 kr.

200 kr. Heil 
vaffla
80 kr.

Kaffi
80 kr.

SÚKKULAÐI SÚKKU

Bland
í poka



42 Hvað gætir þú keypt 
fyrir nákvæmlega 750 kr.?

43 Petra borgaði 510 kr. 
Hvað gat hún keypt?

44 Ída keypti þrjá mismunandi hluti 
og borgaði nákvæmlega 450 kr. 
Hvað gat hún keypt? 
Skráið möguleikana sem þið finnið.

45 Kristján fékk 1 000 kr. 
Hann átti að kaupa kaffi og vöfflu 
fyrir mömmu sína og pabba.  
Hann mátti eiga afganginn. 
Hvað gat hann keypt 
fyrir afganginn?

46 Í eina kaffikönnu kemst einn lítri. 
Það eru 5 bollar. 
Hve mikið kaffi er í einum bolla?

47 Búið til verkefni um innkaup í sjoppunni.  
Reiknið verkefnin ykkar.
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SÚKKU

Bland
í poka



Sviðið í tívolí

Hljómsveitin Villiber setur saman
svið úr þrenns konar einingum,
ferningum, rétthyrningum og þríhyrningum.

48 Hvað er ferningurinn margir m2 að 
stærð?

49 Hvað er rétthyrningurinn margir m2?

50 Hvað er þríhyrningurinn margir m2?
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1 m

1 m

1 m

1 m

2 m

1 m



51 Hvað er þetta svið margir m2?

52 Getið þið teiknað svið sem er jafnstórt 
en öðruvísi í laginu? 
Notið eins einingar.

53 Tónlistarmaður þarf svið sem  
er að minnsta kosti 15 m2. 
Teiknið svið sem er á milli  
15 og 18 m2 að stærð.

54 Teiknið svið úr 10 rétthyrningum. 
Getið þið gert það á fleiri en einn veg? 
Hvað er sviðið margir m2?

55 Teiknið svið sem er 30 m2. 
Engin hlið má vera styttri en 2 m.
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9E-55A

A B

B A

B

Hex – spil fyrir tvo

Spilaborðið er gert úr 49 sexhyrningum.

Leikmenn  fá hver sína gerð af spilapeningum.

Leikmaður A á að búa til keðju með spilapeningum 
sínum sem nær á milli A-hliðanna. 

Leikmaður B á að búa til keðju úr spilapeningum 
sínum sem nær á milli B-hliðanna.

Keðjan þarf ekki að vera bein lína.

Leikmaður A setur fyrst 
einn af spilapeningum sínum á spilaborðið.
Síðan setur B einn af sínum spilapeningum
líka á spilaborðið og þannig koll af kolli. 
 
Leikmenn mega ekki  setja fyrsta spilapeninginn  
í miðjuna.

B A

A



Nim á marga vegu

Spil fyrir tvo.
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Setjið 21 eldspýtu á borðið. 

Þátttakendur skiptast á að taka eldspýtur af 
borðinu.
Þeir geta annaðhvort tekið eina eða tvær 
eldspýtur í hvert skipti.

Sá vinnur sem tekur síðustu eldspýtuna.

Setjið 24 eldspýtur á borðið. 

Þátttakendur skiptast á að taka eldspýtur af 
borðinu.
Þeir geta tekið eina, tvær eða þrjár eldspýtur í 
hvert skipti.

Sá vinnur sem tekur síðustu eldspýtuna.

Setjið 25 eldspýtur á borðið. 

Þátttakendur skiptast á að taka eldspýtur af 
borðinu.
Þeir geta tekið eina, tvær eða þrjár eldspýtur í 
hvert skipti.

Sá vinnur sem tekur síðustu eldspýtuna.



Taktík

Setjið spilapeninga í alla ferningana á spilaborðinu. 
Þið getið notað krónur eða annað sem passar í 
ferningana.

Leikmenn skiptast á að taka spilapeningana  
af borðinu.

Hægt er að taka marga spilapeninga í einu
en þeir verða að liggja hver við hliðina á öðrum
annaðhvort lóðrétt eða lárétt.
Það verður að taka að minnsta kosti einn spilapening í 
hvert skipti og ekki fleiri en fjóra.

Sá tapar sem tekur síðasta spilapeninginn.
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9E-55B



Búið til spil

Nokkrir nemendur bjuggu til þessar reglur
í spili þar sem notaður er spilastokkur.

1 Stokkið spilin og leggið þau á hvolf á borðið.

2 Dragið efsta spilið úr bunkanum og leggið það 
við hliðina á honum þannig að spilið snúi upp.

3 Fyrsti leikmaðurinn giskar á hvort næsta spil sé
• hærra en það sem er við hliðina á bunkanum
• lægra en það sem er við hliðina á bunkanum
• jafnhátt og það sem er við hliðina á bunkanum

4 Ef ágiskunin reynist rétt fær leikmaðurinn spilið. 
Ef ágiskunin er röng leggur hann spilið  
ofan á spilið sem er við hliðina á bunkanum.

5 Næsti leikmaður giskar á sama hátt og miðar við 
spilið sem er nú efst í bunkanum sem snýr upp.

6 Sá vinnur sem hefur fengið flest spil 
þegar öll spilin hafa verið dregin úr bunkanum. 

Prófið að spila þetta spil.

Búið til spil þar sem annaðhvort 
eru notaðir teningar eða spil.
Skráið reglurnar.

E Tívolí

69

9E-56



Georg safnar fyrir skellinöðru

Georg hefur að meðaltali 12 000 kr. í laun á mánuði.
Í hverjum mánuði leggur hann 4 000 kr. af laununum  
í sparnað.

1 Hver eru árslaun Georgs?

2 Hvað er sparnaðurinn stór hluti  
af launum Georgs?

3 Hve miklu safnar hann 
a á ári?
b á tveimur árum?

4 Hvað tekur það Georg  
marga mánuði að safna
a 40 000 kr.?
b 60 000 kr.?

5 Hve lengi hefur Georg safnað 
þegar hann á 120 000 kr.? 
Skráið svarið í árum og mánuðum.
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Safnast þegar saman kemur

Mánaðarlaun Lísu eru 24 000 kr.
Hún leggur 6 000 kr. í sparnað.

6 a Hvað er sparnaðurinn stór hluti launanna?
b Rökstyðjið svarið með teikningu.

7 Móðir Lísu ráðleggur henni að leggja fyrir 
einn þriðja af laununum.
a Hvað eru það margar krónur?
b Rökstyðjið svarið með teikningu.

8 Hve mikið sparar Lísa á einu ári 
ef hún leggur fyrir í hverjum mánuði
a 4 000 kr.?
b 6 000 kr.?
c 9 000 kr.?

9 Hvað tekur það marga mánuði að safna  
120 000 kr. ef lagðar eru fyrir
a 4 000 kr. á mánuði?
b 6 000 kr. á mánuði?
c 8 000 kr. á mánuði?
d 10 000 kr. á mánuði?
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Hve mikið?

10 Helmingurinn af 80

11 Einn þriðji af 75

12 Fjórðungur af 200

13 Tveir þriðju hlutar af 60

14 Tveir fimmtu af 100

15 Þrír fjórðu hlutar af 200

F Á skellinöðru

72

9F-10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

9F-11

0 10 20 30 40 50 60 70

9F-12

0 100 200

9F-13

0 10 20 30 40 50 60

9F-14

0 10 20 30 40 50 60 70 1009080

0 100 200

9F-15



16 Helmingurinn af 90

17 Þrír fimmtu hlutar af 25

18 Fjórðungur af 120

19 Fjórir fimmtu hlutar af 100

20 Hve mikið verður
  1 
a 200 ·  – 
  4
  3 
b 200 ·  – 
  4
  2 
c 100 ·  – 
  5
  4 
d 100 ·  – 
  5
  2 
e 60 ·  – 
  3
  3 
f 25 ·  – 
  5
  1 
g 75 ·  – 
  3
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Í sarpinn

Helmingurinn af 90
er það sama og
 1 
90 · – 
 2
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Ný eða notuð?

21 Skoðið myndirnar. 
Hverju munar á verði nýjustu skellinöðrunnar 
og þeirrar notuðu?

22 Hægt er að fá 10% afslátt  
af nýju skellinöðrunni.  
Hve mörg prósent borgar Georg þá?

23 a Hvað fær Georg margar krónur í afslátt?
b Hvað borgar Georg þá fyrir nýju 

skellinöðruna?

24 Georg hefur safnað 97 000 kr. 
Hann kaupir notuðu skellinöðruna. 
Hvað notar hann um það bil  
mörg prósent af sparnaðinum sínum?
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9F-21
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Afsláttur

Borgað er minna en  
uppsett verð.

Nýjasta 
árgerð:

139 000

Vel með farið:

79 000
Georg borgar

9F-23
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Kílómetramælir

Á myndinni er kílómetramælir
á nýrri skellinöðru.

25 a Hvað er búið að aka skellinöðrunni  
 marga kílómetra?
b Hvað er búið að aka henni marga metra?

26 Eftir reynsluakstur sýnir kílómetramælirinn þetta:
a Hve langt hefur skellinöðrunni nú verið ekið?
b Hve langur var reynsluaksturinn?

27 Dag nokkurn sýnir kílómetramælirinn á 
skellinöðru Georgs þetta: 
Georg ekur 15,5 km. 
Hvað sýnir kílómetramælirinn þá?

28 Búið til verkefni um kílómetramæli.

Leysið verkefnin.
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0000,3

0001,8

0432,7

Í sarpinn

1 kílómetri er 1 000 m
0,1 kílómetri er 100 m



Hve hratt?

Hjólreiðamennirnir og maðurinn á skellinöðrunni 
hófu ferðina á Ási og hafa ferðast í eina klukkustund.

29 Hve marga km/klst. 
a hjólar hjólreiðamaðurinn á keppnishjólinu?
b hjólar hjólreiðamaðurinn á venjulega hjólinu?
c ekur sá á skellinöðrunni?

30 Hve langt er hægt að komast á tveimur 
klukkustundum með sama hraða og
a hjólreiðamaðurinn á keppnishjólinu?
b hjólreiðamaðurinn á venjulega hjólinu?
c skellinöðrunni?

31 Hve langt er hægt að komast á þremur og hálfri 
klukkustund með sama hraða og
a hjólreiðamaðurinn á keppnishjólinu?
b hjólreiðamaðurinn á venjulega hjólinu?
c skellinöðrunni?
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Í sarpinn

Ef þú keyrir 30 km
á klukkustund,
þá er hraðinn 30 km/klst.



32 Reiknið með sama hraða og  
hjólreiðamaðurinn á venjulega hjólinu. 
Hve lengi er þá verið að hjóla
a 60 km?
b 30 km?
c 50 km?

33 Reiknið með sama hraða og  
hjólreiðamaðurinn á keppnishjólinu.  
Hve lengi er þá verið að hjóla
a 60 km?
b 120 km?
c 180 km?

34 Ef haldið er sama hraða og skellinaðran 
hve lengi er þá verið að fara
a 100 km?
b 150 km?
c 75 km?

35 Búið til verkefni þar sem viðfangsefnið  
er hraði og tími. 
 
Leysið verkefnin.
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Hjólreiðamaðurinn hefur 

verið 1 tíma með 20 km.

Hjólreiðamaðurinn hefur 

verið 1 tíma með 40 km.

Skellinaðran  hefur 

verið 1 tíma með 50 km.



Vegalengd, hraði og tími

Myndritin sýna samhengið milli
tíma og vegalengdar.

36 Georg ekur á hraðanum 30 km/klst.  
Hve langt kemst hann á tveimur og hálfum tíma?

37 Skoðið línuritið. 
Hvað er hann um það bil lengi að aka 50 km?

38 Georg ekur 40 km/klst. 
Notaðu línuritið. 
Hvað er hann um það bil lengi að aka 65 km?

39 Búið til verkefni þar sem lesa má svarið  
úr öðru hvoru línuritinu.
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40 a Hver er meðalhraðinn ef eknir eru 90 km  
á tveimur klukkustundum?

b Er líklegt að skellinaðra nái þessum hraða?

41 a Hver er meðalhraðinn ef eknir eru 200 km  
á 2,5 klukkustundum?

b Er líklegt að skellinaðra nái þessum hraða?

42 a Hver er meðalhraðinn ef eknir eru 75 km  
á 3 klukkustundum?

b Er líklegt að skellinaðra nái þessum hraða?

43 Hve langt er hægt að komast 
a á tveimur klukkustundum á 45 km/klst?
b á þremur klukkustundum á 60 km/klst?
c á tveimur klukkustundum og 45 mínútum á 

40 km/klst?
d á þremur klukkustundum og 30 mínútum á 

50 km/klst?
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Dæmi

Dag einn ekur Georg 120 km á þremur 
klukkustundum.
Hann hefur þá ekið
120 : 3 = 40 km á 1 klukkustund. 

Meðalhraðinn er þá 40 kílómetrar á klukkustund.



Bensínkaup

Myndritið sýnir samhengið milli
bensíneyðslu og vegalengdar.

44 Skoðið línuritið. 
Hve mörgum lítrum af bensíni 
eyðir skellinaðran á 30 km?

45 Hve langt kemst Georg á einum bensíntanki?

46 Dag einn ekur Georg 35 km. 
Hvað notar hann um það bil  
marga lítra af bensíni?

47 Hvað kemst Georg um það bil langt  
á 2,5 lítra af bensíni?

48 Búið til verkefni þar sem lesa má svarið  
úr línuritinu.

49 Einn lítri af bensíni kostar 119 kr.  
Hvað kostar að fylla tankinn?
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Hve langt er hægt að komast?

50 Bensíntankurinn tekur 50 lítra. 
Um það bil hve langt kemst bíll 
á fullum tanki ef bensíneyðslan er 
a 20 lítrar á hundraðið?
b 5 lítrar á hundraðið?
c 10 lítrar á hundraðið?
d 12 lítrar á hundraðið?

51 Bensíntankurinn tekur 150 lítra. 
Um það bil hve langt kemst bíll 
á fullum tanki ef bensíneyðslan er 
a 20 lítrar á 100 kílómetra?
b 15 lítrar á 100 kílómetra?

52 Við hvorn bílinn er átt?  
a Hann eyðir 20 lítrum af bensíni á 400 km.
b Hann eyðir 40 lítrum af bensíni á 200 km.

53 Við hvorn bílinn er átt?
a Þegar honum hefur verið ekið 20 km 

hefur hann eytt 1 lítra af bensíni.
b Hann eyðir 10 lítrum af bensíni á 200 km.
c Hann kemst 5 km á 1 lítra.
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Eyðir 20 lítrum 
á 100 km.

Eyðir 5 lítrum  
á 100 km.



Ungt fólk og umferðin

Gerð var könnum meðal 500 19 ára ungmenna.

54 Helmingur ungmennanna hafði ekið bíl  
yfir hámarkshraða.
a Hvað eru það mörg prósent?
b Hve mörg prósent hafa ekki ekið bíl 

yfir hámarkshraða?

55 Þremur af hverjum fjórum finnst hámarkshraðinn 
of lágur?
a Hvað eru það mörg prósent?
b Hve mörgum prósentum finnst  

hámarkshraðinn vera nógu hár?

56 Níu af hverjum tíu nota bílbeltin.
a Hvað eru það mörg prósent?
b Hve mörg prósent nota ekki 

bílbelti?

57 Hve mörg ungmennanna 500 svöruðu að
a þau hafi ekið bíl yfir hámarkshraða?
b þeim finnist hámarkshraðinn vera of lágur?
c þau noti bílbelti?
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9F-53

50% 50%

9F-54

25% 25% 25% 25%

9F-55

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%



Umferðarsektir

Hámarkshraði	 Ekið	yfir	hámarkshraða	 Hraðasekt

60 km/klst.   11–15 km/klst.   5 000 kr.
  16–20 km/klst. 10 000 kr. 

 21–25 km/klst. 15 000 kr.
 26–30 km/klst. 20 000 kr.

 31–35 km/klst. 30 000 kr.
Ökumaður sem ekur á meira en 30 km/klst. yfir lög-
leyfðum hámarkshraða verður sviptur ökuréttindum.

58 Georg prófaði skellinöðruna sína. Hann ók 18 km/klst. 
yfir hámarkshraða. Hve háa sekt fékk hann?

59 Villi hefur breytt vélinni í skellinöðrunni sinni. 
Hann mældist á 80 km/klst. þar sem hámarkshraðinn  
er 50 km/klst. Hvaða refsingu fékk hann?

60 Eyjólfur ók á 44 km/klst. þar sem hámarkshraðinn er  
30 km/klst. Hann var ekki með hjálm og ökuskírteinið 
hafði hann skilið eftir heima. Hve háa sekt fékk hann?

61 Skoðið myndina. 
Georg vinnur sér inn 30 000 kr. á mánuði.  
Hann var sektaður á götu þar sem hámarkshraðinn  
er 30 km/klst? Hve hratt ætli hann hafi ekið?

62 Búið til nokkur verkefni um sektir. 
Leysið verkefnin.
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Sektir fyrir að aka án

• ökuskírteins: 5 000 kr.
• hjálms: 5 000 kr.

Æ, næstum 
helmingur launa 

minna í sekt.



Er skellinaðran hættuleg?

Fjöldi	slasaðra	á	hjólum	2001–2003

 Alvarlega  Lítið Samtals 
 slasaðir slasaðir slasaðir
Létt bifhjól 3 10 13
Þung bifhjól 19 27 46
Reiðhjól 35 129 164
 Samtals 57 166 223

63 Í töflunni hér að ofan sést að flestir slasaðra ferðuðust á reiðhjóli. 
Er þá hægt að segja að reiðhjól sé hættulegasta hjólið? 
Rökstyðjið svör ykkar.

64 Hvaða hjól teljið þið að sé hættulegast? 
Rökstyðjið svör ykkar.

Fjöldi	slasaðra	á	hjólum	2004–2006

 Alvarlega  Lítið Samtals 
 slasaðir slasaðir slasaðir
Létt bifhjól 0 23
Þung bifhjól 35 77
Reiðhjól 17 99
 Samtals

65 Finnið summur fyrir árin 2004–2006.

66 Hvernig hefur þróunin verið í fjölda
a alvarlegra slasaðra og lítið slasaðra?
b samtals slasaðra?
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67 Gerið yfirlit sem sýnir 
• fjölgun slysa
• fækkun slysa



Samanburður á myndritum

68 Um það bil hve stór hluti alvarlegu slysanna 
varð á þungum bifhjólum?

69 Um það bil hve stór hluti minni slysanna 
varð á þungum bifhjólum?

70 Hvaða hjól táknar stærsti  
geiri skífuritsins sem sýnir
a alvarlega slasaða?
b lítið slasaða?

71 Hvaða hjól táknar minnsti  
geiri skífuritsins sem sýnir
a alvarlega slasaða?
b lítið slasaða?

72 Berið myndritin saman. 
Skráið það sem ykkur finnst markvert.
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Í sarpinn

Skífuritum er skipt í geira.
Hver geiri er sneið úr 
skífunni.

Lítið	slasaðir	á	hjólum	í	umferðinni	
2001–2006

Alvarlega	slasaðir	á	hjólum	í	
umferðinni	2001–2006

Létt bifhjól 

Þung bifhjól 

Reiðhjól

Létt bifhjól 

Þung bifhjól 

Reiðhjól



Hver vinnur?

Vinir Georgs óku skellinöðrunum sínum 
á keppnisbraut. 
Þeir voru ræstir með hálfrar mínútu millibili.
Georg tók tímann og skráði hann í mínútum
og sekúndum.

Númer	og	nafn	 Ræst	 Í	mark

1 Patrekur 00:00 05:24
2 Ína 00:30 05:27
3 Ragnar 01:00 06:04
4 Sverrir 01:30 06:48
5 Þuríður 02:00 06:36

73 Hve lengi var hvert þeirra að aka brautina? 
Bættu úrslitunum við töfluna.

74 Einn keppenda ók fram úr þeim 
sem var ræstur næst á undan honum. 
 
Hver var það? 
Rökstyðjið svarið.
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Rekstrarkostnaður skellinöðru

Ræðið við einhvern sem notar skellinöðru.

Hve miklu bensíni eyðir skellinaðran á mánuði?

Hvað kosta tryggingarnar?

Hvernig er viðhaldinu háttað?

Hvað af því er reglulegt?

Hvað af því er bara við og við?

Hvað kostar viðhaldið?

Hvað kostar ný skellinaðra?

Búið til kynningu 
með niðurstöðum ykkar.
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Æfingabrautir

1	 Hve	mörgum	kílómetrum	lengri	er		
bláa	brautin	en	sú	gula?

2	 Margrét	hleypur	einn	hring	á	bláu	brautinni.	
Hve	marga	metra	hleypur	hún?

3	 Ída	hleypur	tvo	hringi	á	gulu	brautinni.	
Hvað	hleypur	Ída	mörgum	metrum	lengra		
en	Margrét?

4	 Hve	marga	hringi	þarf	Margrét	að	hlaupa		
á	bláu	brautinni	til	að	hlaupa	10	km?

5	 Gerið	tillögur	að	æfingaáætlun	
fyrir	15	og	18	km	hlaup.

6	 Búið	til	verkefni	um	æfingar	þar	sem	
hlaupa	á	ýmist	á	gulu	eða	bláu	brautinni.
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1	km	=	1	000	m



Mismunandi æfingahlaup

7	 Svarið	í	bæði	km	og	m.	
Hve	langt	er	hlaupið	þegar	hlaupið	er:
a  3	hringir	á	gulu	brautinni	og	1	hringur	á	bláu?
b  2	hringir	á	gulu	brautinni	og	2	hringir	á	bláu?
c  3	hringir	á	gulu	brautinni	og	2	hringir	á	bláu?
d  1	hringur	á	gulu	brautinni	og	3	hringir	á	bláu?

8	 Margrét	hljóp	8	800	metra.	
Hún	hljóp	tvo	hringi	á	bláu	brautinni.	
Hve	marga	hringi	hljóp	hún	þá	á	þeirri	gulu?	

9	 Kristján	hljóp	7	100	metra.	
Hann	hljóp	tvo	hringi	á	gulu	brautinni.	
Hve	marga	hringi	hljóp	hann	þá	á	þeirri	bláu?

10	 Lísa	hljóp	15,9	km.		
Hún	hljóp	þrjá	hringi	á	gulu	brautinni.	
Hve	marga	hringi	hljóp	hún	þá	á	þeirri	bláu?

11	 Kristján	hljóp	19,4	km.	
Hann	hljóp	fjóra	hringi	á	bláu	brautinni.	
Hve	marga	hringi	hljóp	hann	þá	á	þeirri	gulu?
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Dæmi

Ína	hljóp	10	600	m.	
Hún	hljóp	2	hringi	á	bláu	brautinni.
Hve	marga	hringi	hljóp	hún	þá	á	þeirri	gulu?

2	hringir	á	bláu	brautinni	eru	7	000	m.
Ína	hljóp	10	600	–	7	000	m	=	3	600	m	á	gulu	brautinni.
Það	eru	3	600	:	1	800	m	=	2	hringir.



Hve lengi?

Hér	eru	nokkrir	tímar	í	hlaupum	á	frjálsíþróttamóti:

  A  00:58,28	
  B  00:12,78	
  C  15:23,09	
  D  04:03,94	

12	 a  Skráið	hve	margar	mínútur,	sekúndur	og		
hundraðshlutar	hver	tími	er.

b  Hvaða	vegalengd	getur	passað	við	hvern	tíma?

13	 Besti	tími	í	60	m	hlaupi	14	ára	pilta	er	7,3.
a  Fyrir	hvað	stendur	tölustafurinn	7?
b  Fyrir	hvað	stendur	tölustafurinn	3?

14	 Besti	tími	18	ára	pilta	er	13	hundraðshlutum	betri	
en	hjá	14	ára	piltum.	
Hver	er	þá	besti	tími	18	ára	pilta?

15	 Besti	tími	í	100	m	hlaupi	15	ára	stúlkna		
er	12,2.
a  Fyrir	hvað	stendur	talan	12?
b  Fyrir	hvað	stendur	tölustafurinn	2?
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Bestu tímar hjá 18 ára 
stúlkum

100	m:	11,79
200	m:	24,30
400	m:	54,97
1	500	m:	4:15,75
5	000	m:	17:55,39



16	 Besti	tími	í	100	m	hlaupi	14	ára	stúlkna		
er	12,24	og	hjá	15	ára	stúlkum	12,20.	
Hve	miklu	betri	er	tíminn	hjá	15	ára	stúlkum		
en	hjá	14	ára	stúlkum?

Besti árangur hjá körlum 
Hlaupalengd Ísland Heimsmet

	 100	m	 10,30	 9,84
	 200	m	 21,17	 19,32
	 400	m	 45,36	 43,29
	 800	m	 1:48,83	 1:41,11
	 1	500	m	 3:41,65	 3:26,00
	 5	000	m	 14:13,18	 12:39,36

17	 Gerið	töflu	sem	sýnir	mismun	á	tíma		
fyrir	hverja	vegalengd.

18	 Á	hvaða	vegalengd	sýnist	ykkur	að	
íslenska	metið	sé	best	samanborið	við		
heimsmet?	
Rökstyðjið	svarið.
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Fylgist með púlsinum

Þannig	getið	þið	reiknað	æskilegan	hámarkspúls		
á	æfingu:

200	mínus	eigin	aldur.
Sú	tala	er	margfölduð	með	0,85.

19	 Þór	er	50	ára.	
Hver	er	æskilegur	hámarkspúls	Þórs	á	æfingu?

20	 Hver	er	æskilegur	hámarkspúls	á	æfingu	
hjá	18	ára?

21	 Hver	er	æskilegur	hámarkspúls	fyrir	ykkur?

22	 Æskilegur	hámarkspúls	Gerðu	er	um	það	bil	150.	
Hve	gömul	er	Gerða?

23	 Ívar	reiknar	út	að	hans	hámarkspúls	á	æfingu		
ætti	að	vera	um	180.	
Getur	það	verið	rétt?
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Dæmi

Lísa	er	30	ára
200	–	30	=	170
170	·	0,85	=	144,5
Æskilegur	hámarkspúls	á	
æfingu:	145	slög	á	mínútu.

Æskilegur 

hámarkspúls:

(200 – aldur) · 0,85



Sitt lítið af hverju

24	 Hugareikningur
a  (200	–	20)	·	2
b  2	·	(200	–	20)
c  50	+	40	–	20
d  280	–	30	+	50
d  6	·	4	+	3
e  4	·	7	+	2
f  5	·	8	+	6
g  4	·	8	+	8

25	 Finnið	útreikninginn	sem		
passar	við	verkefnið:
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Dæmi

Jóna	hljóp	3	hringi	á	700	metra	braut.
Hve	langt	hljóp	hún?

	 700	+	3	 3	·	700	 700	–	3	 700	:	3	 700	·	3

a	 30	hálsfestar	eru	í	einum	pakka.	
Hálsfestarnar	vega	samtals	4	kg.	
Hve	þung	er	hver	hálsfesti?	
	 30	·	4	 30	:	4	 4	:	30	 4	·	30	 30	–	4

b  Fyrir	8	tombólumiða	þarf	að	borga	400	kr.		
Hve	mikið	kostar	einn	miði?

	 	 400	·	8	 400	:	8	 8	:	400	 8	·	400	 400	–	8

c	 1	kg	af	eplum	kostar	179	kr.	
Hvað	kostar	þá	1,9	kg

	 	 179	·	1,9	 179	:	1,9	 1,9	:	179	 1,9	·	179	 179	+	1,9	 7,90	+	1,9

d	 1	kg	af	kjöti	kostar	800	kr.	
Hvað	kostar	þá	0,7	kg?

	 	 800	·	0,7	 800	:	0,7	 0,7	:	800	 0,7	·	800	 800	–	0,7	 50	–	0,7



Lyftingar

26	 Lyftingamaðurinn	á	myndinni	er	með		
jafnþung	lóð	á	báðum	endum	stangarinnar.	
Hve	miklu	lyftir	hann?

27	 Lóðin	sem	sett	eru	á	stöngina	vega
3	kg	–	4	kg	–	5	kg	–	10	kg	–	20	kg

Hvernig	má	setja	upp	á	stöngina	þannig	
að	hún	vegi:
a  10	kg?
b  20	kg?
c  50	kg?
d  80	kg?
e  40	kg?
f  60	kg?
g  100	kg?
h  74	kg?

28	 Haraldur	var	með	74	kg	stöng.	
„Ég	þyngi	upp	í	75	kg	”	sagði	hann.	
Getið	þið	sett	lóð	upp	á	stöngina	þannig		
að	hún	verði	75	kg?

29	 Gerið	verkefni	sem	fjalla	um	að		
setja	lóð	á	stöng.	
Leysið	verkefnin.
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Stöngin er 4 kg.



Hugareikningur

30	 a  2	·	3	+	4
b  2	·	4	+	4
c  2	·	5	+	4	
d  2	·	10	+	4
e  2	·	20	+	4	
f  4	+	4	·	3	
g  4	+	4	·	5	
h  2	·	3	+	2	·	4	+	4
i  2	·	5	+	2	·	10	+	4
j  4	+	2	·	3	+	2	·	20

31	 Hve	mikið	er	1	000	meira	en	56	946?

32	 Hve	mikið	er	2	minna	en	1	900?
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33	 Bætið	0,1	við
a  5,6
b  2,8
c  7,9
d  3,48
e  9,98
f  3,03
g  4,256
h  0,81
i  6,067

34	 a  2,4	:	2
b  3,3	:	3
c  1,2	:	2
d  0,8	:	3
e  4,8	:	4
f  1	:	2
g  25	:	5
h  3	:	6



Heilaleikfimi

Spilið	er	fyrir	tvo	eða	fleiri	leikmenn.
Notið	venjulegan	spilastokk.

Sá	sem	byrjar	dregur	þrjú	spil,	leggur	
saman	gildin	á	spilunum
og	segir	summu	þeirra.

Ef	leikmaður	dregur	5,	3	og	8,	segir	hann	16.

Aðrir	leikmenn	eiga	nú	að	giska	
hver	á	eftir	öðrum	hvaða	spil	voru	dregin.
Sá	sem	dró	spilin	segir	hvort	og	þá	hve	margar	tölur	
eru	réttar.

Ef	einn	stingur	upp	á	4,	6	og	6
er	svarið:	Engin	rétt.

Ef	sá	næsti	stingur	upp	á	1,8	og	9,
er	svarið:	Ein	tala	rétt.
(8	er	rétt	–	en	ekki	er	gefið	upp	hvaða	tala	er	rétt!)

Ef	tilgátan	er	3,	7	og	8,
verður	svarið:	Ein	tala	rétt.
(8	aftur	–	en	það	fá	leikmennirnir	ekki	að	vita!)

Sá	sem	fyrstur	nefnir	allar	þrjár	réttar	fær	spilin	þrjú
og	á	nú	að	draga	næstu	þrjú	spil.

Sá	sem	á	flest	spil	þegar	spilabunkinn	er	búinn	vinnur!
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Það er 
mikilvægt 

að hvíla sig 
þegar maður 
æfir mikið.

Þá er 
tímabært 
að taka 

heilaleikfimi.



Boltavellir

35	 Gerið	tillögu	að	stærð	nokkurra	annarra
blakvalla.

36	 Margrét	á	að	mæla	fyrir	15	m	löngum	
blakvelli.
a  Hve	breiður	á	völlurinn	að	vera?
b  Hvert	er	ummál	vallarins?

37	 Lítill	íþróttasalur	er	18	metra	langur	og		
8	metra	breiður.	
Hve	stóran	blakvöll	má	hafa	í	salnum?

38	 Hver	er	lengdin	á	tennisvelli	sem	er
a  6	metra	breiður?
b  7	metra	breiður?
c  5	metra	breiður?
d  9	metra	breiður?

39	 Hvert	er	ummál	hvers	vallar	í	verkefni	38?

40	 Hvert	er	hlutfallið	milli	lengdar	og	breiddar		
á	tennisvellinum?
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9G-35

18	m

9	m

Blakvöllur

Lengdin	er	tvisvar	sinnum	lengri

en	breiddin.

Hlutfallið	er	2:1

9G-38

8	m

Tennisvöllur

Lengdin	er	þrisvar	sinnum	lengri	

en	breiddin.



orðadæmi og talnadæmi

41	 Gerið	orðadæmi	eða	sögur	
sem	passa	við	dæmin	hér	að	neðan.

a  8	+	3	=	11
b  15	–	7	=	8
c  12,50	–	10,50	=	2
d  4,8	+	5,1	=	9,0
e  8	·	4	=	32
f	 0,5	·	5	=	2,5

42	 Skráið	eftirfarandi	orðadæmi	með	tölum.	
Þið	þurfið	ekki	að	reikna	út	svarið.

a  Einn	bolti	kostar	380	kr.	
Hvað	kosta	þá	5	boltar?

b  Eitt	epli	kostar	40	kr.	
Hve	mörg	slík	epli	fást	fyrir	280	kr?

c  Eftir	hreindýraveiðar	skiptu	fjórir	vinir	
276	kg	af	kjöti	jafnt	á	milli	sín.		
Hve	mörg	kíló	fékk	hver?

d  Perur	kosta	190	kr.	kílóið.	
Oddur	keypti	fyrir	980	kr.	
Hve	mörg	kíló	keypti	hann?

e  Jóhanna	lyftir	135	kg.	
Það	er	18	kílóum	meira	en	árinu	áður.	
Hve	miklu	lyfti	hún	þá?
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Dæmi

2	+	3	=	5	

Ína	hljóp	fyrst	2	hringi	á	
skautabrautinni.
Svo	hljóp	hún	3	hringi	í	
viðbót.
Þá	hafði	hún	hlaupið	5	hringi.

Dæmi

Margrét	æfir	2,5	tíma	
5	daga	vikunnar.
Hve	marga	tíma	æfir	hún
þá	í	hverri	viku?

Með	tölum:	5	·	2,5	=



Hugmynd að verkefni

Veljið	eina	íþrótt.	

Finnið	út	stærð	á	viðkomandi	braut	eða	velli	sem	nota	
þarf.	
Þið	getið	t.d.	valið
•	 fótboltavöll
•	 handboltavöll
•	 körfuboltavöll
•	 skautabraut
•	 hlaupabraut
•	 íshokkívöll
•	 frjálsíþróttavöll
•	 skeiðvöll	

Skoðið	einnig	reglur	sem	gilda	í	þeirri	íþrótt		
sem	þið	veljið.
Hvernig	er	sigurvegarinn	fundinn?

Búið	til	kynningu	á	niðurstöðum	ykkar.

G  Æfingar og keppni
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Lengd

Metri

Töflureglustika er einn metri (m).
100 sentímetrar (cm) er einn metri.
Bilið á milli tveggja strika er 1 cm.

10 desímetrar (dm) eru einn metri.
Lengd rauðu og hvítu hlutanna er 1 dm.

1 desímetri er einn tíundi hluti úr metra.

1 dm =  110 m = 0,1 m

1 sentímetri er einn hundraðshluti úr metra
1 cm =   1100 m = 0,01 m

Kílómetri

Einn kílómetri (km) er 1 000 metrar.
Á vegaskiltum er vegalengd gefin upp í kílómetrum.

Mælingar og einingar

100

9X-100

Í sarpinn

desi þýðir tíundi hluti
sentí þýðir hundraðshluti
kíló þýðir þúsund

Dæmi

7 dm = 0,7 m
15 dm = 1,5 m

7 cm = 0,07 m
15 cm = 0,15 m

Dæmi

300 m = 0,3 km
1 700 m = 1,7 km



Rúmmál

Lítri

Teningur með hliðarlengdina 1 dm (10 cm) 
tekur 1 lítra (l).
Mjólkurferna sem tekur 1 lítra getur haft málin sem 
sýnd eru á myndinni.

1 desílítri er tíundi hluti úr lítra.
1 dl =  110 l = 0,1 l

Þyngd

Kíló eða kílógramm

1 lítri vatns vegur 1 kíló (kg).

Það eru 1 000 grömm (g) í einu kílói.
1 kg = 1000 g.

Mælingar og einingar
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Dæmi

3 dl = 0,3 l
15 dl = 1,5 l

Dæmi

600 g = 0,6 kg
1 800 g = 1,8 kg

9X-101

10 cm 7 cm 7 cm

10 cm

10 cm

20 cm



Fletir og flatarmál

Fermetri, m2

Ferningur með hliðarlengdina 1 m 
er einn fermetri að stærð.

Þessi teikning er líka mynd af 1 m2.

Flatarmál

Þegar rætt er um stærð flatar
er talað um hve margir fermetrar rúmast
á fletinum.

Mælingar og einingar
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Taktu eftir

Þetta eru myndir af flötum 
sem báðir eru 1 fermetri að 
stærð. 
Sýnið stærð þessara flata  
með mælingum á gólfi.

9X-102

1 m 1 m2

1 m

1 m2m

2 m

1
2

9X-102

1 m 1 m2

1 m

1 m2m

2 m

1
2

Dæmi

Skúrinn er 2 metra langur og 3 metra breiður.
Það þarf 6 m2 til að þekja gólfið.

Þá er sagt að flatarmál skúrsins sé 6 m2.

2 m

3 m



Tími

Dagur, vika, mánuður og ár

1 vika eru 7 dagar.
Sunnudagur er fyrsti dagur vikunnar
og laugardagur sá síðasti.

Fjöldi daga í hverjum mánuði:

 1 janúar 31
 2 febrúar 28, hlaupár 29
 3 mars 31
 4  apríl 30
 5 maí  31
 6 júní  30
 7 júlí 31
 8 ágúst 31
 9 september 30
 10 október 31
 11 nóvember 30
 12 desember 31

Það eru 365 dagar í einu ári og
366 dagar þegar hlaupár er.

Eitt ár er 365 dagar : 7 dögum.
Það eru 52 vikur og 1 dagur í viðbót.
Eitt ár er því 52 vikur og 1 dagur.
Hlaupár er 52 vikur og 2 dagar.

Í janúar eru 4 heilar vikur og 3 dagar.
Í febrúar eru 4 vikur þegar 
það er ekki hlaupár.
Í apríl eru 4 vikur og 2 dagar.

Mælingar og einingar
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Ap., jún., sept., nóv. 30 hver.
Einn til hinir kjósa sér.
Febrúar tvenna fjórtán ber,
Frekar einn þá hlaupár er.

Hlaupár

Fjórða hvert ár er hlaupár.
1996 – 2000 – 2004 – 2008 …

Hlaupár má finna með því 
að deila með 4 í ártalið. Ef 
dæmið gengur upp þá er 
hlaupár!

Dagsetning er skrifuð

17.06.2007
og það þýðir 17. dagurinn
í 6. mánuðinum árið 2007.

17. júní 2007.



Sólarhringur, klukkustund, mínútur og sekúndur.

Einn sólarhringur er 24 klukkustundir.
Ein klukkustund er 60 mínútur.
Ein mínúta er 60 sekúndur.

Sekúndur, tíundi hluti og hundraðshlutar

Skeiðklukkan sýnir
34 sekúndur, 5 tíundu hluta og 
6 hundraðshluta.

Það er líka hægt að segja að klukkan
sýni 34 sekúndur og 56 hundraðshluta.

Mælingar og einingar
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 klukku- mínútur   sekúndur
 stundir

12:34.56

Dæmi

Klukkan er  12:34.56 Klukkan er  12:45.00
eftir 2 sekúndur 12:34.58 eftir 5 mínútur  12:50.00
2 sek. síðar 12:35.00 5 mín. síðar 12:55.00

Klukkan er 00:00.01 Klukkan er  23:59.58
eftir 1 mín. 00:01.01 eftir 2 sek. 00:00.00
1 klukkustund síðar 01:01.01 1 sek. síðar 00:00.01

Dæmi

Skeiðklukka sýnir 34,56 Skeiðklukka sýnir 34,75
eftir 4 hundraðshluta 34,60 eftir 5 hundraðshluta 34,80
og 3 tíundu hluta 34,90 og 2 tíundu hluta 35,00

 34,56
 tíundu hlutar

 sekúndur hundraðshlutar



Hiti

Hiti er mældur í gráðum á Celcíus.
Í daglegu máli er bara talað um gráður.
Það er oft skrifað °C.

Vatn frýs við 0 °C og sýður við 100 °C.

Hraði

Þegar finna á hraða þarf fyrst að mæla
vegalengd
tímann sem fer í að fara þá vegalengd

Venjulega mælum við
vegalengdina í kílómetrum
tímann í klukkustundum

Hraðinn segir til um hve marga kílómetra
við förum á einni klukkustund.

Stundum er hraði mældur 
í metrum á sekúndu. 
Hlaupari hleypur 100 m á 10 sek.
Hraðinn er þá 10 metrar á sekúndu.

•
•

•
•

Mælingar og einingar
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Dæmi

Hjólatúr er 20 km og tekur 1 klukkustund. 
Hraðinn er þá 20 km/klst.
Bíll ekur 60 km á 1 klukkustund.  
Hraðinn er 60 km/klst.
Maður gengur 6 km á 1 klukkustund.  
Hraðinn er 6 km/klst.



Heilar tölur

Tölustafirnir eru tíu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Með þessum tíu tölustöfum er hægt að skrifa 
óendanlega margar tölur.

Sætið sem tölustafurinn er í 
segir til um gildi hans.

Getið þið lesið tölurnar?
Það má teikna peningana til að glöggva sig enn betur.

Stórar tölur

 1 000 þúsund
 10 000 tíu þúsund
 100 000 hundrað þúsund
 1 000 000  ein milljón
 10 000 000 tíu milljónir
 100 000 000 hundrað milljónir

Tölur
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Dæmi

456 kr.
Þetta er þriggja stafa tala.

6 er í einingasætinu og táknar 6 kr.

5 er í tugasætinu og táknar 50 kr.

4 eru í hundraðssætinu og tákna 400 kr.
þ
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6 4 3 8
2 0 5 2

9 1 0 7



Tugabrot – þegar tölur eru ekki heilar

Tíundu hlutar

Töflustikan er einn metri og er skipt í 10 jafnstóra rauða  
og hvíta hluta.

Hver hluti er  110 eða 0,1 metri.

Bláa strikið er 0,3 m.

Hundraðshlutar

Öllum rauðu og hvítu hlutum á stikunni er skipt í  
10 litla hluta. Það eru 100 slíkir smáhlutar í einum metra.

Milli hvers striks eru því   1100 eða 0,01m.

Tölur getum við lesið á ýmsa vegu.
Flestir lesa fyrstu töluna þannig:
Sextíu og fjórir komma þrjátíu og átta.

Það þýðir:
sextíu og fjórir heilir, þrír tíundu hlutar og átta 
hundraðshlutar.

En það má líka segja
sextíu og fjórir heilir og þrjátíu og átta hundraðshlutar.

Tölur
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9X-107

1 m0 0,1 0,2

9X-107

1 m0 0,1 0,2

 0,01  0,08         0,23
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Slumpreikningur

Við útreikninga er alltaf mikilvægt að skoða
hvort svarið er sennilegt.
Ekki þarf alltaf nákvæmt svar.
Það getur verið nóg að vita um það bil hvert svarið er.
Þá er slumpreiknað.

Gott er að finna svarið með slumpreikningi 
áður en reiknað er með vasareikninum til að finna 
nákvæmt svar.

Að slumpreikna
Það getur komið sér vel að námunda tölurnar 
þannig að auðvelt sé að reikna í huganum.
Litlar tölur má námunda að næsta tug.
Stórar tölur að næsta hundraði eða þúsundi.

Leggja saman – samlagning

Reikniaðgerðirnar fjórar
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Taktu eftir

Þegar lagðar eru saman 
margar tölur er best að 
námunda sumar upp 
fyrir sig og aðrar niður  
fyrir sig.

Dæmi

58 + 74 + 39
er námundað að
60 + 70 + 40
og það er jafnt og
60 + 40 + 70 = 
100 + 70 = 170

115 + 245 + 639
er námundað að
100 + 250 + 650
og það er sama og
100 + 200 + 700 = 1 000



Draga frá – frádráttur

Margfalda – margföldun

Deila – deiling

Reikniaðgerðirnar fjórar

109

Taktu eftir

Í frádrætti eru báðar  
tölurnar annaðhvort 
hækkaðar eða lækkaðar
þegar námundað er.

Dæmi 

77 – 25
má námunda
að 80 – 30
eða
70 – 20

728 – 364
má námunda
að 700 – 350
eða
750 – 400

Dæmi

283 : 8
má námunda að
300 : 10

Taktu eftir

Í margföldun er best að
hækka aðra töluna og lækka 
hina þegar námundað er.

Taktu eftir

Í deilingu er best að hækka 
báðar tölur eða lækka báðar 
þegar námundað er.

Dæmi 

7,50 · 12
má námunda að
10 · 10

245 · 73
má námunda að
200 · 100



Að leggja saman eða draga frá?

Samlagning er notuð þegar finna á
hve mikið eitthvað er samtals
hve mikið eitthvað verður þegar bætt er við

Frádráttur er notaður þegar
verslað er, eytt eða tapað og 
finna á hve mikið er eftir 
finna á mismun á tveggja talna

•
•

•

•

Reikniaðgerðirnar fjórar
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Dæmi

Ída keypti 2,8 kg melónu, 4,7 kg vínber Kristján átti 44 geisladiska og 
og 1,2 kg kíví. fékk 12 nýja að gjöf.
 
Hve mörg kg keypti hún af ávöxtum? Hve marga diska á hann þá?
 
2,8 kg + 4,7 kg + 1,2 kg = 8,7 kr. 44 + 12 = 56 

Ída keypti 8,7 kg af ávöxtum. Kristján á nú 56 geisladiska.

Dæmi

Margrét átti 4 000 kr. og eyddi 2 360 kr. Sverrir var 157 cm hár þegar hann byrjaði 
Hve mikið á hún eftir? í 9. bekk og 162 cm um jólin sama ár.
 Hve mikið hafði hann hækkað?

4 000 – 2 336 = 1 640 162 – 157 = 5

Margrét á 1 640 kr. eftir. Sverrir hefur hækkað um 5 cm.



Að margfalda eða deila?

Margföldun er notuð þegar
leggja á saman sömu tölu mörgum sinnum
kílóverð er þekkt en finna á verð fyrir það sem 
keypt er hverju sinni

Deiling er notuð þegar
skipta á jafnt
finna á hve ein tala er mörgum sinnum stærri en önnur

•
•

•
•

Reikniaðgerðirnar fjórar

Dæmi

Eitt kíló af sælgæti kostar 1 240 kr.
Fjórir vinir kaupa til samans 0,45 kg.
Hve mikið kostar það?

1 240 · 0,45 = 558,00

Sælgætið kostar 558 kr.

Dæmi

Fjórir vinir kaupa fyrir 558 kr. og ætla
skipta þeim kostnaði jafnt á milli sín. 

558 : 4 = 139,5 

Hver þeirra á að borga 139,50 kr.

Lína er 8 ára og afi er 60 ára.
Hve mörgum sinnum eldri er afi?

60 : 8 = 7,5

Afi er 7,5 sinnum eldri en Lína.

111



Prósenta þýðir hundraðshluti.
Heildin er 100%.

Léttu prósentutölurnar

50% er helmingur.
25% er helmingur af helmingi. 
Helmingur af helmingi er 
fjórðungur.

10% er tíundi hluti.
20% er tvisvar sinnum tíundi hluti.
5% er helmingurinn af tíunda 
hlutanum.

Meira en 100%

Prósentur
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Dæmi

Laun Vilborgar eru 807 kr.  
á tímann
Þá er 807 kr. 100%.

Tímakaup Önnu eru 600 kr.
Þá eru 600 kr. 100%.

Dæmi

Anna á 8 000 kr. Það er 100%.
50% er helmingur, 400 kr.
25% er helmingur af 400 kr., 200 kr.

Dæmi

Vilborg á 12 000 kr. Það er 100%
10% er tíundi hluti, 1 200 kr.
20% er tvisvar sinnum 1 200 kr, 2 400 kr.
5% er helmingur af 1 200 kr, 600 kr.

Dæmi

Tímakaup Önnu 600 kr. 100% dagvinnukaup
Álag í kvöldvinnu 300 kr. +50% álag
Tímakaup fyrir kvöldvinnu 900 kr. = 150% af dagvinnukaupi



Hundraðsplata

Það eru 100 reitir á hundraðsplötunni. 
Hundraðsplatan táknar 100%
og þá er einn reitur 1%.
Það eru 200 kr. á borðinu. Þá eru 200 kr. 
100%.

Svo eru peningarnir lagðir á 
hundraðsplötuna,
jafnmikið í hvern reit.

Það verður 200 kr. : 100 = 2 kr. á hvern reit.

1% af 200 kr. er 2 kr.

Finnið út hve margar krónur eru á hverjum 
reit þegar 100% er
800 – 450 – 2 000 – 1 500

Getir þú reiknað 1%, þá getur þú 
reiknað aðrar prósentur

Prósentur

113

Dæmi

400 er 100%

1% = 400 : 100 = 4

7% = 4 · 7 =  28
14,5% = 4 · 14,5 =  58
125% = 4 · 125 = 500

748 er 100%

1% = 748 : 100 = 7,48

7% = 7,48 · 7 =  52,36
14,5% = 7,48 · 14,5 = 108,46
125% = 7,48 · 125 = 935



Í rannsóknum er safnað margs konar upplýsingum.
Upplýsingarnar má setja fram á marga vegu.
Best er að velja þá leið sem gerir lesandanum 
auðvelt að sjá það sem mestu máli skiptir.

Töflur

Algengt er að nota töflur til að 
koma upplýsingum á framfæri.

Tölfræði
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Dæmi

Tafla sýnir leiguverð fyrir sumarhús.

 
Upplýsingar um tímabilið
15. ágúst – 31. október.

Dæmi

Taflan sýnir fjarlægð 
milli þéttbýlisstaða.
Fjarlægðin milli Stykkishólms
og Borgarness er 98 km.

Km Stykkis- Borgarnes Selfoss Laugarvatn 
 hólmur

Stykkishólmur 0 29 247 195
Borgarnes 98 0 117 153
Selfoss 215 117 0 39
Laugarvatn 254 153 39 0

Tímabil Vikuleiga Viðbótar- 
  vika

27.06. – 08.08. 40 600 kr. 37 200 kr.
08.08. – 15.08. 32 000 kr.  28 000 kr.
15.08. – 31.10. 24 000 kr. 20 000 kr.



Línurit

Línurit er oft gert í rúðunet með tveimur ásum.
Annar ásinn er láréttur og hinn lóðréttur.

Tölfræði
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Dæmi

Lárétti ásinn táknar tímann
frá 10:00 til 15:00 og sá 
lóðrétti táknar fjarlægðir 
frá 0 km til 250 km.

Lóðrétti ásinn sýnir 
líka hve langt hér um 
bil er frá Stykkishólmi til 
Laugarvatns.

Línan í ritinu sýnir ferð bíls og lesa má hvar 
hann var á hinum ýmsu tímum.

9A-16

10:00 11:00 12:00

12:30

13:00 14:00 15:00 tími

50

100

150

200

250

km

0Stykkishólmur

Borgarnes

Selfoss

Laugarvatn

Dæmi

Láréttur ás sem sýnir 
mánuðina í árinu.

Lóðréttur ás sem sýnir
hitastig.
Bæði hiti og frost eru sýnd á 
þeim ás 
og því eru bæði jákvæðar og 
neikvæðar tölur á ásnum.

9X-115

–10

–5

0

5

10
°C

jan.  feb.  mars  apríl  maí  júní  júlí  ágúst  sep.  okt.  nóv.  des.



Skífurit 

Þegar skífurit er skoðað er gott að 
líkja stærðum hvers geira við 
þekktar stærðir.

Tölfræði
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Dæmi

Taflan sýnir einkunnir
í stærðfræði hjá einum bekk.

Þar má sjá hve margir fengu 
hverja einkunn.

En það er ekki svo auðvelt að sjá
hve stór hluti bekkjar fékk hverja einkunn.

Það sést betur í skífuriti:

Skífuritið líkist köku þar sem ein sneið eða geiri
sýnir hverja einkunn.

Þegar margir fá sömu einkunn 
verður geirinn stór á skífuritinu.

Takið eftir að það er enginn geiri fyrir einkunnina 1.
Enginn fékk þá einkunn.

Einkunn Fjöldi

 1  0
 2  3
 3  4
 4 10
 5  5
 6  2

9X-116B

1
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1
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Speglun

Þegar mynd er spegluð um línu
birtist nákvæmlega eins mynd hinum megin við línuna.
Úr því verður ein mynd sem er samhverf.

Samhverfar myndir

Samhverfar myndir má brjóta þannig að 
úr verða tveir nákvæmlega eins hlutar 
sem geta þakið hvorn annan.

Línan sem brotið er um kallast speglunarás.

Rúmfræði
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9X-117A

Dæmi

 Form sem eru ekki samhverf

9X-117B

Speglunarásar

9X-117C



Þríhyrningar

Jafnhliða þríhyrningur.
Þríhyrningur með allar hliðar jafnlangar.
Öll hornin eru líka jafnstór, 60°.

Jafnarma þríhyrningur

Þríhyrningur með tvær jafnlangar hliðar.
Tvö af hornunum eru líka jafnstór.

Rúmfræði
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Dæmi

Dæmi

9D-01A

60°

60° 60°

3 cm 3 cm

3 cm

9D-01B

75° 75°

4 cm4 cm

Taktu eftir

Öll þrjú hornin eru 
samtals 180°.

Taktu eftir

Þau tvö horn sem eru  
jafnstór eru samtals 150°.

Þriðja hornið er þá 
180°–150°= 30°.



Ferhyrningar

Ferningar

Ferhyrningur sem er með allar hliðar jafnlangar 
og öll horn eru 90°.

Aðrir eiginleikar fernings:
• Tvær og tvær hliðar eru samsíða
• Hornalínur eru jafnlangar.
• Hornalínur mynda 90° horn við skurðpunkt.
• Hornalínur skera hvor aðra til helminga.

Rétthyrningur

Ferhyrningur með tvær og tvær hliðar jafnlangar
og öll hornin 90°.

Aðrir eiginleikar rétthyrnings:
• Tvær og tvær hliðar eru samsíða.
• Hornalínur eru jafnlangar.
• Hornalínur skera hvor aðra til helminga.

Rúmfræði
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9D-05A

90° 90°

90° 90°

4 cm 4 cm

4 cm

4 cm

hornalínur

Taktu eftir

Hornin fjögur 
eru samtals 360°.

9D-09

5 cm

5 cm

2 cm 2 cm
90° 90°

90° 90°



Tígull

Ferhyrningur með fjórar jafnlangar hliðar.
Tvö og tvö horn eru jafnstór.

Aðrir eiginleikar tíguls:
• Hornalínur mynda 90° horn við skurðpunkt.
• Hornalínur skera hvor aðra til helminga.

Samsíðungur

Ferhyrningur með tvær og tvær 
hliðar jafnlangar og samsíða.
Tvö og tvö horn eru jafnstór.

Hornalínurnar skera hvor aðra til helminga.

Trapisa

Ferhyrningur með tvær samsíða hliðar.

Rúmfræði

120

9D-05B

4 cm4 cm

4 cm4 cm

120°

120°
60° 60° 90°

hornalínur

9D-05C

4 cm
4 cm

7 cm

7 cm

45°

45°135°

135°

9D-05D

hornalínur



Sams konar

Form og myndir sem eru nákvæmlega eins í laginu,
en eru misstór, eru sams konar.

Mælikvarði

Stóra hluti þarf oft að teikna minni en þeir 
eru í raunveruleikanum.
Þá sýna hlutföllin hve miklu minni teikningin er.

Smáa hluti þarf oft að 
teikna stærri en þeir eru  
í raunveruleikanum.
Mælikvarðinn segir 
þá hve mikið við höfum 
stækkað myndina.

Rúmfræði
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Dæmi

9X-121

Dæmi

Skúr er teiknaður í mælikvarðanum 1:100.
Öll mál á teikningunni eiga að vera
100 sinnum minni en á raunverulega skúrnum.
3 cm á teikningunni táknar þá 300 cm = 3 m á skúrnum.

Dæmi

Maur er teiknaður í mælikvarðanum 3:1
Öll mál á teikningunni eru þá 3 sinnum stærri en á 
maurnum. 0,5 cm maur verður 1,5 cm langur á teikningunni.



Það má bera saman tvær stærðir til að sjá 
hve stór önnur er í hlutfalli við hina.
Talað er um hlutföll milli tveggja stærða á 
ýmsa vegu.

Hlutföll

122

Dæmi

Hlutfallið milli ummáls og þvermáls hrings er 3,14.

Það þýðir að ummálið er 3,14 sinnum lengra en þvermálið.

Þannig er það í öllum hringjum.

Stærðin 3,14 kallast Pí.

Dæmi

Ávaxtasafi inniheldur 1 hluta af ávaxtaþykkni  
og 4 hluta af vatni. 
Hlutföllin eru 1:4. 
Hlutarnir eru fimm og ávaxtaþykknið er þá 15  
af ávaxtasafanum.

9x-122B

vatn ávaxtaþykkni

ávaxtasafi

Dæmi

Skúr er 3 m langur og 2 m breiður.

Hlutfallið milli lengdar og breiddar 
eru 3:2.

Sagt er þrír á móti tveimur.

2 m

3 m

9X-122A

10 cm

Ummál = 3,14 · 10 cm



Í daglegu máli er oft talað um líkur þannig:
• Það eru miklar líkur á að Valur verði efsta lið  

í deildinni.
• Það eru litlar líkur á að ríkisstjórnin lifi eftir 

kosningar.
• Ökumenn bifhjóla eiga á hættu að slasast mikið  

ef þeir velta hjólinu.
• Það er mjög litlar líkur á að vinna í Lottói.

Stundum er hægt að segja nákvæmar til um
hve miklar líkurnar eru.

Jafnar líkur

Lukkuhjóli er skipt í 10 jafnstóra geira.

Það er alveg öruggt að hjólið stoppar á einni tölunni.
Þá er sagt að líkurnar séu 100% eða 1.

Þar sem jafnar líkur eru fyrir allar tölurnar 
þá eru líkurnar 100% : 10 = 10% fyrir hverja tölu.

Það má líka segja að líkurnar séu  110 eða 0,1.

Ef valdar eru tvær tölur 
þá eru tvöfalt meiri líkur á að 
valin tala komi upp.
Líkurnar verða 20%

Það má líka segja  210 eða 0,2. 

Líkur
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Föll

Þegar ákveðin tengsl eru á 
milli tveggja talna
köllum við þau tengsl föll.

Nota má aðra stærðina til að finna hina.

Föll og formúlur

Dæmi

Á einum stað fékk hljómsveitin Villiber 
75 kr. fyrir hvern seldan miða.
Þegar vitað er hve margir kaupa miða má 
reikna út launin.

Ef seldir eru 80 miðar verða launin
80 · 75 = 6 000 kr.

Tengslin milli fjölda miða sem seldir eru 
og launa Villiberja er hægt að skrá í töflu.

Í þessari töflu eru 4 talnapör:
(50, 3 750) (100, 7 500) (150, 11 250) (200, 15 000)

Stundum eru talnapör sem þessi sett í hnitakerfi 
og teiknað línurit eða graf.

Þegar við tölum um launin má segja:
Laun = seldir miðar · 75

Miðar Laun

 50 3 750
 100 7 500
 150 11 250
 200 15 000

9X-124

10 000

12 000

14 000

16 000
laun

8 000

6 000

4 000

2 000

0
0 100 200 300 400 500 miðar
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Formúlur

Formúla segir til um útreikning. 

Föll og formúlur

Dæmi

Laun fyrir að bera út auglýsingar eru reiknuð út 
þannig:

Laun = 1 000 + fjöldi bæklinga sem dreift er · 5. 

Þegar notaðir eru bókstafir í stað orða verður 
formúlan svona:
L = 1 000 + b · 5

Dæmi

Þú getur reiknað út æskilegan hámarkspúls 
þannig:

Púls = (200 – aldur) · 0,85.

Oft eru notaðir bókstafir í stað orða.
P = ( 200 – a) · 0,85

Dæmi

1 kg af eplum kostar 80 kr.

Verðið = fjöldi kg af eplum sem keypt eru · 80.

Formúlan: V = f · 80



TIL NEMANDA
fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a› láni. Bækur eru d‡rar og flví
mikilvægt a› fari› sé vel me› flær. Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.

Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.
Svara›u öllum skriflegum verkefnum í vinnubók.

1) Nafn nemanda skal greinilega skrifa› í línurnar hér a› ofan.
2) Ástandi bókar vi› útlán og skil skal l‡st flannig:

N: n‡ bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.

Bók nr.

Tekin í notkun
Skóli

Nemandi/bekkur Á
st

an
d

Á
st

an
d

Útlán:
dags.

Skil:
dags.
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Stærðfræði 8–10+ 

• áhersla er á að þjálfa undirstöðufærni í stærðfræði 

• texti er einfaldur

• má nota sem sjálfstætt námsefni

• má nota sem fylgiefni með öðru námsefni

Þetta er önnur bókin af þremur í bókaseríunni Stærðfræði 8 – 10+. 
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