
K E N N A R A B Ó K
Töflureiknir
3.66   Taflan hér fyrir neðan sýnir mismuninn á orkunotkun raf-

magnstækis, sem notar mikla orku, og tækis sem notar litla 
orku. Í D-dálki er skrá hve miklu minni orku „sparnaðartækið“ 
notar í eitt ár. Í E-dálki er reiknað út hvað mikið sparast í 
peningum.  
Í töflunni er gert ráð fyrir að 1 kWh kosti 11,96 kr.

   a Skráðu þessar upplýsingar og formúlurnar í töflureikni.
  b Skráðu einnig formúlur í reitina D5, D6, D7 og E5, E6 og E7.
  c  Skráðu einnig formúlu í reit D8 sem reiknar út hve mikla 

orku hægt er að spara samtals með tækjunum fjórum.

3.67   Í húsi nokkru eru sex 40 vatta ljósaperur og þrjár 60 vatta 
ljósaperur. Gerum ráð fyrir að þessar ljósaperur logi að  
meðaltali í sex klukkustundir á sólarhring. 
Hve mikið getur ein fjölskylda sparað í orkunotkun með því  
að skipta ljósaperunum út fyrir níu sparperur sem allar nota  
11 vött? Svaraðu spurningunni með því að setja upplýsing-
arnar í töflureikni eins og þann sem er hér á eftir. Skrifaðu 
formúlur í reitina C4, C7, D4, D5, D7, D8, E4 og E7. 

A B C D E
1 ORKUSPARNAÐUR RAFMAGNSTÆKI

2 Mikið Lítið Sparast Sparast

3 kWh kWh kWh krónur

4 Ísskápur 406 177 =B4–C4 =D4*0,8

5 Sjónvarp 3 klst./dag 420 180

6 Þvottavél 460 200

7 Þurrkari 600 375

8 Summa =SUM (E4:E7)
Kilde: enova.no

A B C D E
1 ORKUSPARNAÐUR LJÓSAPERUR

2 Vött á hverja peru Fjöldi pera Straumur á dag Straumur á ári Kostnaður á ári

3 40 6 =A3*B3*6 =C3*365 =D3/1000*0,8

4 60 3

5 Summa =SUM (E3:E4)

6

7 11 9

8 Sparast =E5–E7

Orkunotkun er 
mæld í kWh  
sem merkir 
kílóvattstund.
1 kWh þýðir  
1 kílóvatt eða
1000 vött á 
klukkutíma.
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Velkomin í STIKU!

Námsefnið Stika, sem ætlað er 5.–7. bekk, er framhald af námsefninu Sprota sem 
er fyrir 1.–4. bekk. Við, höfundar Stiku, teljum nauðsynlegt að vekja áhuga nem-
enda á stærðfræði og að stuðla að því að þeir öðlist löngun til að fást við þessa 
grein. Þeir þurfa að upplifa að leikni í stærðfræði sé mikilvæg fyrir þá, bæði nú og 
í framtíðinni. Í kennslunni þurfa þeir að fá margbreytilega reynslu af stærðfræði 
og upplifa á þann hátt hvernig stærðfræði kemur þeim við, einnig eftir að skóla-
degi lýkur. Þeir þurfa að þróa með sér grundvallarfærni í stærðfræði þannig að 
þeir geti byggt á henni frekari skólagöngu og stærðfræðinám. Þeir þurfa einnig að 
öðlast áhuga á faginu og jákvæða afstöðu sem vekur hjá þeim löngun til að halda 
áfram að læra stærðfræði.

Með Stiku viljum við fá kennurum í hendur námsefni sem þeir þurfa á að halda til 
að uppfylla þessar kröfur. Í Stiku er áhersla lögð á fjölbreytilegar kennsluaðferðir 
þar sem fagleg sjónarmið eru ævinlega höfð að leiðarljósi. Námsefnið er sveigjan-
legt þannig að það gerir hinum mismunandi kennurum kleift að kenna eins og 
þeim hentar best. Ætíð er tekið mið af þörfum nemenda og faglegum þroska 
þeirra.

Við, undirritaðir höfundar Stiku, höfum ólíkan bakgrunn og oft þurfti að takast á 
við ögrandi verkefni til að komast að sameiginlegri niðurstöðu um námsefnið. Við 
drögum enga dul á að samning Stiku var krefjandi, umfangsmikil og kostaði mikla 
vinnu. En í okkar huga var þessi vinna uppbyggileg og eru ástæður þess einkum 
tvær. Í fyrsta lagi vorum við einhuga um það meginatriði að beina sjónum okkar 
að þörfum nemenda og námi þeirra auk þess sem við áttum það sammerkt að 
hafa áhuga á stærðfræðikennslu í grunnskólum. Í öðru lagi höfum við samið 
námsefni sem er sveigjanlegt og endurspeglar hinn margbreytilega skóladag. Stiku 
má nota á margvíslegan hátt; kennarar geta bæði aðlagað námsefnið að mismun-
andi nemendahópum og að sínum eigin kennsluaðferðum.

Gangi ykkur vel í kennslunni!

Bjørnar Alseth
Gunnar Nordberg
Mona Røsseland

Formáli
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Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 4
Samræðumynd
Með hugtakinu stæða er átt við 
stærð í einum eða fleiri liðum, með 
eða án breytu, t.d. 1000 + 55 eða 
1000 + 55 • x. Með hugtakinu 
algebrustæða (bókstafastæða) er  
átt við stæðu með breytu, t.d.  
1000 + 55 • x. 

Tilgangurinn með tveimur fyrstu 
blaðsíðunum er einkum að rifja upp 
fyrri reynslu nemenda og þekkingu í 
þessu námsefni. Kennari kynnir 
mælingar sem athöfn sem oftast er 
notuð til að bera saman stærðir. 
■ Hvor nágrannanna tveggja er með 

stærra blómabeð? Hvernig getum við 
fundið það út? (Með því að mæla 
flatarmálið. Flatarmál nágranna A er 
4 • 6 = 24 m2 en blómabeð 

5   Mælingar 

Í þessum kafla læra nemendur um 
mælingar á lengd, stærð flata, 
rúmmáli og tíma. Þeir læra að 
áætla mál og framkvæma mæl-
ingar með alls kyns mælieiningum 
og mælitækjum. Þeir læra einnig 
að breyta úr einni mælieiningu í 
aðra. Í mælingarvinnunni fá 
nemendur tækifæri til að ræða um 
hversu nákvæm mælingarniður-
staða er og hvaða mælieiningu og 
mælitæki er best að nota þegar 
nákvæmnin er höfð í huga. 
Nemendur gera útreikninga í 
tengslum við mælingar, bæði á 
flatarmáli og rúmmáli, svo og á 
hraða og tíma í tengslum við 
vegalengdir. Þessir útreikningar 
verða óhlutbundnari með því að 
breyta þeim í reiknireglur sem 
kallast oft formúlur. Á þann hátt 
fá nemendur reynslu af táknmáli 
algebrunnar.

Hver er stærstur í fjölskyldunni? Hver 
er minnstur?

■ Mælingar í tengslum við bakstur: Þá 
berum við saman magn efnanna í 
uppskriftinni: Í pönnukökudeigi eiga 
að vera tvöfalt fleiri dl af mjólk en af 
hveiti.

■ Mælingar á hraða bíls: Þá berum við 
saman hraðann á bílnum og þann 
hraða sem er leyfður á viðkomandi vegi.

Í öllum tilvikum er gott að vekja athygli 
á þeirri spurningu hve nákvæmlega þarf 
að mæla. Ef við ætlum að aka í bíl sem 
er á hraðanum 80 km/klst. á vegi þar 
sem einmitt er leyfður 80 km hraði 
nægir okkur ef til vill að vita að 
hraðinn er milli 75 og 85 km/klst.

 Bls. 5
Fyrstu verkefni þessarar blaðsíðu 
tengjast myndinni á bls. 4. Verkefnin 
er gott að leysa með samræðum í 

nágranna B er 5 • 5 = 25 m2.
■ Hvor laugin rúmar meira vatn? (Við 

reiknum út rúmmálið. Rúmmál laugar 
nágrannans A er 20 • 20 • 10 = 
4000 dm3 sem er jafnt og 4000 
lítrar. Laug nágrannans B rúmar  
20 • 30 • 5 = 3000 dm3 sem 
samsvarar 3000 lítrum.

Verkefnin á næstu blaðsíðu tengjast 
þessari mynd. Kennari leggur því fyrir 
nemendur spurningar um mælingar 
úr þeirra daglega lífi; hann getur 
einnig út frá myndinni fundið önnur 
mælingarverkefni en þau sem eru á 
bls. 5. Gott er að tengja mælingarnar 
við samanburð. Nemendur koma 
með dæmi um hvenær er mælt og 
hvað (tími, lengd, þyngd o.s.frv.). 
■ Mæling á hæð manneskju: Það er 

stundum gert til að bera saman hæð 
barns við fyrri hæð: „Nú ert þú 5 cm 
hærri en fyrir ári síðan!“ Eða til að 
bera saman hæð fleira fólks, t.d.: 

4

5 Mælingar

Í þessum kafla muntu læra um

• ummál og flatarmál
• yfirborðsflatarmál og rúmmál
• tíma og tímaútreikninga
• tengsl vegalengdar, hraða og tíma

Viðfangsefni
■ Mælingar sem samanburður
■ Lengdarmælingar
■ Mælingar á lengd, flatarmáli og 

rúmmáli í verkefnum úr 
daglegu lífi

Búnaður
■ Reglustika
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Nr. 5.4
Hjólið fer 2,5 metra í hverjum hring. 
Nemendur nota það til að finna 
lengdina eftir 4 hringi, svo og fjölda 
hringja í 40 metrum og 1 km. 
Kennari þarf að fylgjast með því 
hvort nemendur ráða við að breyta 
cm í m og m í km.

Auðveldari verkefni
Nemendur framkvæma margs konar 
lengdarmælingar með reglustiku eða 
mælihjóli. Þeir þurfa að mæla með 
millimetranákvæmni og tilgreina 
niðurstöðurnar bæði í millimetrum 
og sentimetrum með aukastöfum.
 
Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Mæla með mælihjóli
Nemendur mæla ýmsar fjarlægðir 
með mælihjóli.

Gott er að nota töflureikni til að 
finna út ummál hjólsins. Í töflureikn-
inn skal skrá 3,141 (pí) í A-dálkinn og 
þvermál í B-dálkinn. Í c-dálkinn skal 
skrá formúluna =A1*B1 og þá kemur 
fram ummál hjólsins; einnig sést 
hvernig ummálið breytist þegar 
þvermálinu er breytt.

Þá getum við hugsað okkur að hver 
túlípani hefði lítinn ferning af mold 
sem við notum sem mælieiningu.

Nr. 5.3
Nemendur finna ummál og fjölda 
hellna kringum blómabeð. Í verkefni 
c og e eiga þeir að bera saman lengd 
ytri brúnar og innri brúnar hellna-
raðar. Ytri brún einfaldrar raðar 
verður átta hellulengdum lengri, tvær 
hellulengdir í hverju horni.

En þegar helluraðirnar eru tvær 
verður fjórum hellulengdum fleiri í 
hverju horni.

bekkjardeildunum. Leysi nemendur 
verkefnin hver fyrir sig eða tveir og 
tveir saman er gott að kennari rifji 
þau upp í lokin sameiginlega með 
öllum hópnum og leggi áherslu á 
annars vegar mælingar sem saman-
burð og hins vegar á ónákvæmni 
mælinga.

Nr. 5.1 
Nemendur leysa verkefnin með því 
að mæla, telja og reikna.

Nr. 5.2
Nemendur teikna rétthyrnt blóma-
beð með 30 túlípönum. Þeim má 
raða þannig í raðir: 5 • 6, 10 • 3 eða 
15 • 2 túlípanar.
■ Í beðunum standa túlípanarnir jafn 

þétt. Í hvort beðið þarf meiri mold? 
(Það þarf jafn mikið af mold í beðin 
svo fremi að það sé hvorki meira né 
minna af mold meðfram köntunum. 

5

 5.1  Nágrannarnir tveir keppast um að vera með flottari garð. 
Mældu með reglustiku, ef þess gerist þörf, til að svara  
spurningunum.

  Hvor nágrannanna er með
  a lengri hjólagrind? e stærra blómabeð?
  b hærri trjárunna? f stærra yfirborðsflatarmál laugar?
  c hærra tré? g meira vatn í lauginni?
  d fleiri túlípana?     

 5.2  Næsta ár ætla báðir nágrannarnir að hafa 30 túlípana. Teiknaðu 
hvernig hvor þeirra um sig getur plantað túlípönunum í raðir. 

 5.3  Hellurnar í kringum blómabeðin eru ferningslaga með 0,5 m 
langar hliðar. 

  a Hve margir metrar eru kringum blómabeðin tvö?

   Fjórar hellur þekja samtals 1 m2.  
b  Hve marga m2 þekja allar hellurnar í hvorum garði?

   Skoðaðu helluröðina kringum blómabeð nágranna A.  
c  Hve miklu lengri er ytri brún hellnanna en innri brúnin?

    Nágranni A bætir einni röð af hellum 
við kringum blómabeðið sitt.  
d  Hve margar hellur þarf hann í 

þessa röð?

  Skoðaðu nú nýju helluröðina.
  e Hve miklu lengri er ytri brún nýju raðarinnar en innri brúnin?

 5.4     Þegar hjólið hefur farið einn hring 
hefur það farið 250 cm.

  a  Hve langt fer hjólið þegar það  
fer fjóra hringi?

  b Hvernig geturðu mælt 40 metra  
   með hjólinu?
  c Hve marga hringi fer hjólið á 1 km? 
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hliðarnar og leggja þær saman; þeir 
geta einnig lagt reglustikuna þannig 
að mæling á einni hlið verði í 
framhaldi af þeirri fyrri.
■ Hvaða ummál fékkst þú í A-mynd?
■ Þið sem fenguð það sama – réttið 

upp hönd?
■ Hvaða mælitölu fenguð þið sem 

réttuð ekki upp hönd?
■ Hvers vegna fenguð þið ekki sömu 

niðurstöðu? (Ónákvæmni mælinga.)
■ Hvert er rétta svarið? (Hér á vel við 

að nota miðgildi, tíðasta gildi eða 
meðaltal.)

Nr. 5.9
Nemendur teikna tvær mismunandi 
myndir sem báðar hafa ummálið 18 
cm. Ekki er gefið upp í nemendabók 
að myndirnar eigi að hafa beinar 
hliðar. Þess vegna geta nemendur 
strangt til tekið teiknað myndir með 
bognum línum en þá verður erfiðara 
að mæla ummálið. 

sama en skráð með mismunandi 
mælieiningum. Kennari forðast að 
nota reglur um hvernig breyta skal 
milli mælieininganna, eins og að „flytja 
kommuna“. Betra er að leggja áherslu 
á að útskýra hvers vegna breytingin 
milli mælieininga er eins og raun ber 
vitni: Það eru 100 mm í hverjum dm 
og 1000 mm eða 10 dm í hverjum 
metra. Uppgötvi einhverjir nemendur 
hins vegar að breytingin verður sú 
sama með því að flytja kommuna þá 
er það auðvitað í besta lagi.

Nr. 5.7
Nemendur bæta mælieiningunum við 
allar tölurnar þannig að sömu lengdir 
verði báðum megin við jöfnumerkin.

 Bls. 7
Nr. 5.8
Nemendur mæla ummál myndanna 
tveggja með reglustiku. Þeir geta 
fundið svarið með því að mæla allar 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 6
Nr. 5.5
Fyrst áætla nemendur hve langt frá 
krossinum hlutirnir fimm eru en 
mæla fjarlægðina síðan með reglu-
stiku. Í c-lið eiga nemendur að finna 
út hve góðir þeir voru í að áætla fjar-
lægðirnar. Í d-lið bera nemendur 
saman niðurstöður sínar. Fróðlegast 
er að bera saman mælingarniður-
stöðurnar. Það er grunnur undir 
umræður um ónákvæmni mælinga. 
Að líkindum hafa nemendur mælt 
fjarlægðirnar frá mismunandi 
punktum á hlutunum og það veldur 
því að lengdirnar verða mismunandi. 
Ef rökræður verða í bekknum geta 
nemendur komið sér saman um frá 
hvaða stað á hlutunum er best að 
mæla. 
■ Hvaða mælitölu fékkst þú þegar þú 

mældir fjarlægðina frá A? (Skoðið 
hvort nemendur mæla í cm eða mm.)

■ Fékk einhver aðra niðurstöðu? (Sé 
svo skal hvetja nemendur til að 
endurtaka mælinguna og reyna að 
komast að samkomulagi.)

■ Prófið að mæla fjarlægðina frá A 
aftur. Reynið að vera nákvæmari 
(þ.e.a.s. með því að nota mm.)

■ Mælið nú með mikilli nákvæmni með 
því að nota hundraðshluta úr cm eða 
tíunda hluta úr mm. (Þá fá nemendur 
áreiðanlega mismunandi svör. Þetta 
þýðir að ekki er hægt að mæla svona 
nákvæmlega með reglustiku. Það 
hefði verið hægt með rennimáli 
(skífumáli).)

Nr. 5.6
Nemendur breyta úr einni mæliein-
ingu í aðra og fylla töflurnar út. 
Lengdin í hverri röð á því að vera hin 

5 • Mælingar
6

Lengdir og lengdarmælingar
 5.5  Fimm börn keppast um að kasta hlutum sem næst krossi  

á jörðinni.   

  a   Giskaðu á hve langt frá  
krossinum hver hlutur er  
og skráðu niðurstöðurnar  
í töflu eins og þá sem er  
hér til hægri.

  b Mældu fjarlægðirnar með reglustiku.
  c Reiknaðu mismuninn á ágiskun þinni og réttu máli. 
  d  Berðu þínar niðurstöður saman við niðurstöður bekkjar-

félaganna. Giskuðuð þið á sömu fjarlægð? Fenguð þið sömu 
tölur í mælingunni.

 5.6 Teiknaðu rúðunet og fylltu út í tómu reitina.
  a  b

 5.7 Veldu mælieiningar við tölurnar þannig að svörin verði rétt.
  a 12    + 2,4    = 14,4 cm c 250    + 12,4    = 37,4 dm

  b 54    + 35    = 57,5 cm d 43    + 0,17    = 0,6 dm

Mynd Ágiskun Mæling Mismunur
A
B
C
D
E

m dm cm mm
3 m

4,5 dm
620 cm

4350 mm

m dm cm mm
70 dm

0,20 m
35 cm

683 mm

Viðfangsefni
■ Lengdir og lengdarmælingar
■ Að áætla, mæla og bera saman 

lengdir
■ Að breyta úr einni lengdar-

einingu í aðra
■ Að reikna ummál marghyrn-

inga og formúlur fyrir það

Búnaður
■ Reglustika, rúðustrikað blað
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Mælingadómínó – lengd (spil)
Kennari eða nemendur búa til 
dómínóspjöld þar sem á öðrum 
endanum eru tilgreindir dm en á 
hinum cm. Leikmenn eiga að raða 
saman endum spjaldanna sem sýna 
sömu lengd. Tilbúin dómínóspjöld má 
fá á verkefnablaði 5.134a–c (Mælinga-
dómínó – lengd 1–3) í verkefnahefti 
Stiku 1b. Spjöldin á að klippa út og 
gott er að plasta þau.

Mælingalottó (spil)
Þetta spil veitir líka viðbótarþjálfun í 
að breyta úr einni mælieiningu í aðra, 
sjá verkefnablöð 5.135a–c (Mælinga-
lottó a–c)í verkefnahefti Stiku 1b. 
Spjöldin skal klippa út en best er að 
plasta þau áður. Spjöldunum er dreift 
á hvolf á borðið. Leikmenn draga til 
skiptis tvö spjöld. Ef þau passa saman, 
til dæmis spjaldið 15 cm og spjaldið 
150 mm, fær leikmaðurinn slaginn. Ef 
spjöldin passa ekki saman leggur 
leikmaðurinn þau aftur á sama stað. 
Sá vinnur sem á flesta slagi í lokin.

Erfiðari verkefni 
Metrar í felum
Á verkefnablöðum 5.78 og 5.79 
(Metrar í felum 1 og 2) í verkefnahefti 
Stiku 1a eiga nemendur að finna 
þrjár og þrjár tölur sem samtals eru 
1 metri. Verkefnin eru þyngri á 
seinna blaðinu. Þar þurfa nemendur 
fyrst að breyta tölunum þannig að 
þær séu skráðar með sömu mæli-
einingu.

Ummál hrings
Ef einhverjir nemendur hafa fengist 
við ummál hrings og pí í kafla 4 í 
Stiku 3a má fá þeim það verkefni – í 
tengslum við verkefni 5.9 – að teikna 
hring með ummálið 18 cm. Á 
verkefnablaði 7.44 (Ummál hrings 2) í 
verkefnahefti Stiku 3a eru fleiri 
hliðstæð verkefni.

Raunverkefni
Hnitakerfisspilið
Lýsing á þessu spili er á bls. 33 í 
kaflanum Raunverkefni. Þetta verkefni 
veitir nemendum meiri þjálfun í að 
greina eiginleika og einkenni mis-
munandi ferhyrninga og í að reikna 
ummál.

þríhyrnings (jafnhliða þríhyrnings) er 
þess vegna alltaf 3 • hliðarlengdin, í 
reglulegum ferhyrningi (ferningi) er 
ummálið alltaf 4 • hliðarlengdin 
o.s.frv. Á táknmáli algebrunnar má 
skrá þessa reglu þannig:

Jafnhliða þríhyrningur: U = 3 • a
Ferningur: U = 4 • a

Nr. 5.13
Nemendur reikna út hliðarlengd í 
reglulegum marghyrningum þegar 
ummálið er gefið.

Auðveldari verkefni
Kennari leggur mesta áherslu á að 
nemendur mæli lengdir. Nemendur 
geta notað töflureglustikuna sem 
mælitæki og gefa mælitölurnar upp 
bæði í m, dm og cm. Einhverjir 
nemendur þurfa áreiðanlega á 
upprifjun að halda og meiri þjálfun í 
að breyta úr einni mælieiningu í aðra.

Nr. 5.10
Nemendur skrifa töfluna upp og fylla 
út í hana þannig að samsvörun verði 
milli hliðarlengda og ummáls.

Nr. 5.11
Hér þarf að styðjast við einkenni 
rétthyrninga og ferninga hvað varðar 
hliðarlengdir til að segja til um hvaða 
marghyrningar í töflunni uppfylla 
skilyrðin sem spurt er um. Athygli 
skal vakin á að marghyrningur c  
(í verkefni 5.10), sem er ferningur, er 
jafnframt rétthyrningur þar sem 
ferningur er heiti á rétthyrningi með 
sérstaka eiginleika. 

Nr. 5.12
Nemendur reikna út ummál hinna 
reglulegu marghyrninga. Kennari 
útskýrir fyrir nemendum að reglu-
legur marghyrningur merki að allar 
hliðar hans séu jafn langar og öll 
hornin jafn stór. Ummál reglulegs 
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              Ummál marghyrninga

 5.8 Hvor myndanna A eða B hefur stærra ummál?  
  Mældu með reglustiku.

 5.9 Teiknaðu tvær mismunandi myndir sem hafa ummálið 18 cm.

 5.10  Hvaða tölur vantar í töfluna? 

 5.11 Hver myndanna í verkefni 5.10 getur verið
  a rétthyrningur? b ferningur?

 5.12 Reiknaðu ummál þessara reglulegu marghyrninga.
  a  b  c  d  

   a = 12 cm  a = 15 cm  a = 14 cm  a = 4,5 cm

 5.13 Hvað er hver hlið í marghyrningunum löng? Ummálið er
  a  b  c  d  
  

   U = 45 cm  U = 9,6 cm  U = 75 m  U = 360 m

Í reglulegum marghyrningi eru allar hliðarnar jafn langar og öll hornin jafn stór.

 U = 3 · a U = 4 · a U = 5 · a
Við finnum ummál með því að margfalda lengd einnar hliðar með fjölda hliðanna.

Hlið 1 Hlið 2 Hlið 3 Hlið 4 Ummál
a 14 cm 23 cm 17 cm 19 cm
b 15 mm 18 mm 18 mm 66 mm
c 35 cm 3,5 dm 35 cm 3,5 dm
d 150 m 90 m 90 m 480 m
e 3,4 km 1,2 km 2500 m 2100 m

A B
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sýnir að myndir með sama flatarmál 
þurfa ekki að hafa sama ummál.

 Bls. 9
Nr. 5.18
Nemendur finna flatarmál græna 
svæðisins. Þeir þurfa því að reikna út 
flatarmál beggja ferninganna og beggja 
ílöngu rétthyrninganna og draga síðan 
flatarmál minni ferningsins/ílanga 
rétthyrningsins frá þeim stærri.

Nr. 5.19 
Nemendur eiga að finna hlið 
rétthyrnings þegar flatarmálið er 24 
cm2. Þeir eiga að gera ráð fyrir að 
hliðarlengdirnar séu í heilum tölum 
og eru nokkrar lausnir á dæminu. Ef 
hliðarlengdirnar eru í tugabrotum 
eru óendanlega margar lausnir. Ef til 
vill geta einhverjir nemendur fundið 
enn fleiri lausnir með því að gera 
ráð fyrir að hliðarlengdirnar séu í 
tugabrotum.

Samtals eru þetta 13 + 13 + 10 + 
10 = 46 frímerki.)

Nr. 5.15
Nemendur finna stærð hinna ýmsu 
herbergja með því að telja hvað 
gólfflöturinn er margir fermetrar.

Nr. 5.16
Nemendur finna flatarmál myndanna. 
Minna þarf á að flatarmál er fundið 
með því að segja til um hve margar 
mælieiningar þarf til að þekja flötinn. 
Þótt rúðunetið væri ekki teiknað á 
myndirnar gætu nemendur hugsað 
sér hvernig mælieiningar, sem eru  
1 m · 1 m á stærð, þekja flötinn.

Nr. 5.17
Nemendur finna flatarmál og ummál 
hvorrar myndar. Skipta má myndinni 
til hægri í tvo rétthyrninga þannig að 
nemendur finni flatarmál hvors þeirra 
um sig og leggi síðan saman. Verkefnið 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 8
Kennari vekur athygli nemenda á að 
flatarmál segir til um stærð flatar 
andstætt t.d. lengdarmáli. Flatarmál 
bókar nemur t.d. stærð forsíðu eða 
baksíðu hennar en ummálið finnst 
með því að mæla meðfram brúnum 
þessara flata. Kennari lætur nem-
endur finna með fingrunum fyrir 
ummáli nemendabókar annars vegar 
og flatarmáli hennar hins vegar; 
þannig verður mismunurinn skýrari í 
hugum nemenda.

Nr. 5.14
Nemendur finna sjálfir aðferðir til að 
leysa þetta verkefni. Bókin er 26 cm 
á hæð. Það er því pláss fyrir 13 
frímerki á hæðina. Hún er 19 cm 
breið þannig að 13 frímerki þarf til 
að þekja bókina á breiddina. Samtals 
þarf því 13 · 13 = 169 frímerki.

Gera þarf nemendum ljóst að 
þegar flötur er mældur með áþreif-
anlegum mælieiningum verður að 
leggja þær á réttan hátt. Mælieining-
arnar verða að liggja þétt hver upp 
við aðra án þess að bil myndist á 
milli og án þess að þær skarist. Þær 
þurfa að fylla upp í allan flötinn. Þetta 
á einnig við lengdarmælingar, til 
dæmis þegar mæla skal með „músar-
skrefum“; þá þarf að setja mæliein-
inguna (fótinn) alveg upp að fyrri 
mælieiningu (hinum fætinum). Þegar 
um er að ræða rétthyrnda fleti er 
málið einfalt því hægt er að leggja 
mælieiningarnar í eins konar rúðunet 
eins og á myndinni af íbúðinni í 
næsta verkefni á eftir. Þegar ekki er 
um að ræða rétthyrninga heldur t.d. 
hringlaga fleti þarf oft að námunda 
flatarmálið.
■ Hve mörg frímerki þarf ef á að 

leggja þau eftir öllu ummálinu? (Það 
þarf 13 á hæðina og 10 á breiddina 
(frímerkjunum er snúið 90°.) 

5 • Mælingar
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Flatarmál
5.14   Frímerki er 1,5 cm á breidd 

og 2 cm á hæð. 
Hve mörg slík þarf til að 
þekja forsíðu þessarar bókar?

 5.15  Hve margir fermetrar,  
m2, er

  a stofan?  
  b eldhúsið?
  c svefnherbergi 1? 
  d svefnherbergi 2?

 5.16 Hvert er flatarmál myndanna?
   

 5.17  a Finndu flatarmál beggja myndanna.
  b Finndu ummál beggja myndanna.

  
 

Flatarmál er stærð flatar

Þegar flatarmál er mælt eru 
notaðar einingar eins og
• fersentimetrar, cm2

• fermetrar m2

• ferkílómetrar, km2

1 m2

1 m2

A B

A B

 1 m²

Stofa

 Eldhús

Forstofa

Svefnh. 2

Svefnh. 1

Bað

Viðfangsefni
■ Að finna flatarmál með því að 

telja flatarmálseiningar
■ Að skilja hvernig flatarmál er 

byggt upp, þ.e. að skilja 
tengslin milli lengdar, breiddar 
og flatarmáls rétthyrninga



9

margföldunarspil til að foreldrar geti 
hjálpað til við þjálfunina. Benda má á 
spil og verkefni á eftirfarandi verkefna-
blöðum: 5.32, 5.34 og 5.43, öll í 
verkefnahefti Stiku 1a; svo og 6.17 
(SPIL Fjórir í röð) í verkefnahefti Stiku 2a. 

Erfiðari verkefni 
Finna ferningsrætur með  
vasareikni
Nemendur reyna að finna hliðar-
lengdir ferninga þar sem flatarmálið 
er ekki ferningstala eins og t.d. 20 
cm2. Þeir geta notað vasareikni og 
prófað ýmsar tölur. Þetta verkefni má 
nota sem keppni þar sem t.d. er 
reynt að komast næst hinu sanna í 
þremur tilraunum:
Ég reyni 4,1. Þá er svarið 4,1 · 4,1 = 16,81
Ég reyni 4,3. Þá er svarið 4,3 · 4,3 = 18,5
Ég reyni 4,5. Þá er svarið 4,5 · 4,5 = 20,25
 
Raunverkefni
Ummál og flatarmál rétthyrn-
inga í töflureikni
Þetta er áframhald af verkefni 5.19 
en nú eiga nemendur að gera 
tilraunir með rétthyrninga sem hafa 
sama ummál. Fyrst teikna þeir í 
rúðunet, á punktablað eða nota 
teygjur á pinnabretti. Síðan reyna 
nemendur að finna stærsta mögulega 
flatarmál rétthyrninga með sama 
ummál í töflureikni. Þá skrá þeir 
lengd og breidd í dálka A og B. Síðan 
skrá þeir eftirfarandi formúlu í 
C-dálkinn: = A2*2+B2•2 til að finna 
ummálið og sjá til þess að ummálið 
verði föst tala í hverri tilraun, t.d. 36.

Í D-dálki skrá nemendur formúl-
una =A2*B2 sem segir til um 
flatarmál rétthyrningsins. Þá geta þeir 
lesið í töflureikninum hvenær 
flatarmálið verður stærst. Miklu 
skiptir að rifja þetta verkefni upp 
sameiginlega með nemendum og fá 
þá til að segja frá uppgötvunum 
sínum. Tilgangurinn er að nemendur 
geti sett fram almenna reglu um 
flatarmál rétthyrninga með sama 
ummáli: Því minni sem mismunurinn 
milli breiddar og lengdar er því 
stærra verður flatarmálið. Þess vegna 
er ferningur sá rétthyrningur sem 
hefur stærsta flatarmálið.

Nr. 5.23–5.24
Hægt er að leysa þessi verkefni á 
fleiri en einn veg þannig að nem-
endur þurfa að brjóta heilann um 
þau um stund, einkum í tengslum við 
b-liðina. Kennari getur gefið vísbend-
ingar um að prófa að teikna rétt-
hyrningana og prófa sig áfram með 
mismunandi hliðarlengdir.

Auðveldari verkefni
Mikilvægt er að nemendur skilji 
flatarmál sem fjölda mælieininga en 
læri ekki formúlu þar um eins og 
páfagaukar. Margföldunin er skilvirk 
aðferð við að telja mælieiningar í 
rétthyrningum: Við finnum fjölda 
mælieininganna í hverri röð og 
margföldum með fjölda raða. Rétt er 
að nemendur fái að nota vasareikni til 
að leysa verkefnin á bls. 9. Jafnframt 
þurfa þeir að fá viðbótarþjálfun í 
margföldunartöflunum og í því 
sambandi getur verið gott að nota 

■ Ef ein hliðin er 10 cm – hver getur 
þá hin hliðin verið? (24 : 10 = 2,4.)

■ Ef ein hliðin er 4,8 cm – hver getur 
þá hin hliðin verið? (24 : 4,8 = 5.)

Nemendur geta líka notað vasareikni 
og fundið lausnir með tugabrotum 
með mörgum aukastöfum. 

Nr. 5.20
Nemendur finna breidd rétthyrning-
anna þegar flatarmálið og önnur 
hliðin er gefin.

Nr. 5.21–5.22
Nemendur eiga að finna hliðarnar í 
ferningunum þar sem flatarmálið er 
gefið. Þar eð flatarmálið samsvarar 
ferningstölunum er þetta líklega ekki 
mjög erfitt verkefni. Ef einhverjir 
nemendur hafa þroska til getur kenn-
ari kynnt hugtakið ferningsrót fyrir 
þeim, sjá verkefnið Finna ferningsrætur 
með vasareikni í kaflanum Erfiðari 
verkefni.
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              5.18  Hvert er flatarmál græna svæðisins?
  a  b

5.19  Flatarmál rétthyrnings er 24 m2.
   Hver getur lengd og breidd rétthyrningsins verið?  

Finndu að minnsta kosti þrjár mismunandi lausnir.

5.20  Finndu breidd rétthyrninganna.

  a  b

5.21  Í ferhyrningi er lengdin jöfn breiddinni. 
  Finndu lengd og breidd þegar flatarmálið er 
  a 25 cm2 b 36 cm2 c 64 cm2

5.22  Finndu hliðarlengd í ferningi þegar flatarmálið er
  a 9 m2 b 49 m2 c 100 m2

5.23  Í rétthyrningi er lengdin tvöfalt lengri en breiddin. 
  Finndu lengd og breidd þegar flatarmálið er
  a 32 cm2 b 200 cm2

5.24  Í rétthyrningi er lengdin 3 cm lengri en breiddin. 
  Finndu lengd og breidd þegar flatarmálið er
  a 18 cm2 b 70 cm2

9 m

5 m

9 
m

5 
m

9 
m

15 m

7 m

6 
m

fi = 6,0 cm

F = 18 cm²

fi = 7,0 cm

F = 35 cm²

Hvað kallast svona
ferhyrningar?



10

3 cm og hæðin 4 cm; í þríhyrningn-
um til hægri verður grunnlínan 5 cm 
og hæðin 4 cm.

Nota má formúluna á hvorn 
þríhyrning fyrir sig og leggja síðan 
saman flatarmál þeirra:

3 · 4  +  5 · 4  = 6 + 10 = 16
  2  2

Stæðurnar fyrir ofan strik má 
sameina á eitt brotastrik:

(3 + 5) · 4
 2

Aðalatriðið er að nemendur átti sig 
á að hægt er að reikna flatarmál 
þríhyrnings út sem helming af 
flatarmáli rétthyrningsins sem 
þríhyrningurinn er helmingurinn af. Í 
fróðleiksreitnum er þessu lýst með 
formúlu. Ekki skiptir meginmáli að 
nemendur ráði við að skrá flatarmál 
þríhyrnings þannig á táknmáli 

Nr. 5.30–5.31
Nemendur reikna út flatarmál 
rétthyrndu þríhyrninganna. Mestu 
skiptir að nemendur geri sér grein 
fyrir að þríhyrningarnir tveir í 
hvorum rétthyrningi eru í raun jafn 
stórir og þar með helmingur af 
flatarmáli rétthyrningsins. Gott er að 
gera raunverulegar tilraunir í þessum 
efnum, sjá lýsingu í kaflanum Auð-
veldari verkefni hér á eftir.

Sýnidæmi
Kennari sýnir hvernig flatarmál 
þríhyrnings er helmingurinn af 
flatarmáli rétthyrnings – einnig þegar 
ekki er um rétthyrndan þríhyrning að 
ræða. Í sýnidæminu sést að rétt-
hyrningurinn er byggður upp af allri 
grunnlínunni og hæðinni. Einnig má 
skipta þríhyrningnum í tvo rétt-
hyrnda þríhyrninga. Þá verður 
grunnlína (g) þríhyrningsins til vinstri 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 10
Sýnidæmi
Nemendur hafa allnokkuð fengist við 
að reikna út fjölda reita í rúðunetum, 
bæði í tengslum við margföldun og 
flatarmálsreikning. Hér er það rifjað 
upp og sett upp sem formúla á 
táknmáli algebrunnar. Mikilvægt er að 
nemendur skilji formúluna sem fjölda 
mælieininga í hverri röð (lengdin) 
margfaldaðan með fjölda raða 
(breiddin). Flatarmál felur í sér 
talningu á mælieiningum sem eru 
fletir en ekki lengdir.

Nr. 5.25–5.28
Nemendur reikna flatarmál ferhyrn-
inga með því að margfalda saman 
hliðarlengdir. Í dæmi 5.27 á einnig að 
finna ummálið.

Nr. 5.29
Til að finna ummál myndar þurfa 
nemendur fyrst að finna lengd allra 
hliða. Til að finna flatarmálið geta þeir 
skipt myndinni í tvo rétthyrninga.

 Bls. 11
Samræðumynd
Kennari gengur úr skugga um hvort 
nemendur muna hvernig reikna má 
út flatarmál rétthyrnds þríhyrnings 
en það er helmingurinn af rétthyrn-
ingi sem þríhyrningurinn er helm-
ingurinn af. Þetta má sýna nem-
endum með því að klippa út 
þríhyrning með því að skipta 
A4-blaði eftir hornalínunni og sýna 
að þríhyrningarnir tveir eru jafn 
stórir með því að leggja þá hvorn 
ofan á annan. Í þríhyrningi eru notuð 
hugtökin grunnlína og hæð. Ástæða 
þessa er útskýrð í sýnidæminu neðst 
á blaðsíðunni. Í rétthyrndum þrí-
hyrningi getum við, þegar hér er 
komið sögu, notað formúluna:

lengd · breidd
2

Viðfangsefni
■ Að reikna flatarmál rétthyrn-

ings og þríhyrnings sem 
helming af rétthyrningi

■ Formúlur settar fram á 
táknmáli algebrunnar

5 • Mælingar
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   Til að finna flatarmál rétthyrnings er hægt að telja reitina í 
neðstu röðinni og margfalda með fjölda raða. 
Flatarmálið er þess vegna 6 · 3 = 18. 

  Við notum formúluna: F =  · b (lengd · breidd).

   Í ferningi er fjöldi reita í neðstu röðinni jafn fjölda raða.  
Þessir tveir þættir eru alltaf þeir sömu. Við notum þá  
formúluna: F =  ·  (lengd · lengd).

 5.25 Reiknaðu flatarmál fernings sem hefur þessar hliðarlengdir:
  a 7 m b 5,5 cm c 16 m

 5.26 Reiknaðu út flatarmál rétthyrnings sem hefur þessi mál:
  a   =  4,0 cm, b = 2,5 cm c  = 450 m, b = 120 m   
  b   = 15 cm, b = 6,0 cm d  = 12 cm, b = 7,5 cm

 5.27 Reiknaðu ummál og flatarmál rétthyrnings sem hefur  
  þessi mál:   = 9,0 m og b = 7,0 m.

 5.28  Rétthyrningur er 120 m á lengd og 70 m á breidd. 
Hliðarlengd í ferningi er 50 m.

  Hve miklu stærra er flatarmál rétthyrningsins en ferningsins?

 5.29 Reiknaðu flatarmál og ummál flatarins á myndinni  
  hér til hliðar.

Formúla sýnir tengsl milli stærða. Þá er notað jöfnumerki. Þegar við skrifum  
F =  · b getum við reiknað út F ef stærðirnar  og b eru þekktar. Við getum  
einnig reiknað út  eða b ef hinar tvær stærðirnar eru þekktar.

Sýnidæmi

Reiknaðu flatarmál
a rétthyrnings þar sem lengdin er 4,5 cm og breiddin er 3,0 cm;
b fernings þar sem hliðarlengdin er 3,5 cm.

a F =  · b =  b F =  ·  =
 4,5 · 3,0 = 13,5  3,5 · 3,5 = 12,25 
 Flatarmálið er 13,5 cm2.  Flatarmálið er 12,25 cm2. 

7 m

4 m

5 
m

2 m

Við getum 
einnig kallað

hliðarnar 
í ferningnum

lengd og 
breidd.
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Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir með flatarmáli
Á verkefnablöðum 5.137 (Frú Hanna 
skiptir jarðarpartinum sínum) og 5.146 
(Heilabrot um flatarmál) í verkefna-
hefti Stiku 1b eru fleiri þrautir þar 
sem fengist er við flatarmál.

Raunverkefni
Finna hæðina
Búnaður: Skæri eða vinkill. Blað með 
þríhyrningum, sjá verkefnablað 7.56. 
(Hæð í þríhyrningum).

Nemendur teikna hæðina í alla 
þríhyrningana. Þetta má gera með því 
að nota vinkil. Þá er ein hlið vinkilsins 
lögð meðfram grunnlínunni og 
vinklinum ýtt til hliðar þar til önnur 
hlið hans „sker“ þriðja hornpunktinn. 
Einnig má klippa þríhyrninginn út og 
brjóta hann í efsta hornpunktinum 
þannig að grunnlínan leggist saman 
brún við brún. Þannig munu nem-
endur fá reynslu af því að hæðin er 
alltaf hornrétt á grunnlínuna.

Teikna þríhyrninga
Búnaður: Reglustika og rúðunet.

Nemendur teikna þrjá mismunandi 
þríhyrninga með flatarmálið 12 cm2 
og grunnlínu 6 cm á lengd og bera 
þríhyrningana sína saman:
■ Hvað er líkt með þeim?
■ Hvað er ólíkt með þeim?
Til að þríhyrningar með sömu 
grunnlínu hafi sama flatarmál verður 
hæðin einnig að vera sú sama. Hins 
vegar getur hæðin verið á mismun-
andi stöðum út frá grunnlínu. Dæmi:

Þetta verkefni hentar ágætlega í Geo-
Gebra, sem er ókeypis og skemmti-
legt rúmfræðiforrit. Nemendur geta 
teiknað þríhyrning með fastri 6 cm 
grunnlínu og 4 cm hæð en hægt er 
að flytja efsta hornpunktinn. Nem-
endur geta fylgst með hvort flatar-
málið breytist þegar þríhyrningurinn 
breytist. 

teikna rétthyrninga á það. Síðan geta 
þeir skipt rétthyrningunum í tvo 
þríhyrninga með því að draga 
hornalínuna. Þeir klippa þríhyrning-
ana út og sjá svart á hvítu að þeir 
þekja hvor annan og eru þar með 
jafn stórir að flatarmáli. Rétt er að 
láta nemendur telja reitina og sjá 
þannig að það eru helmingi færri 
reitir í hvorum þríhyrninganna en í 
heilum rétthyrningi.

Nemendur búa einnig til þríhyrn-
inga sem eru ekki rétthyrndir, t.d. í 
tölvu með forritinu Paint. Þeir 
ramma þá þríhyrninginn inn í 
rétthyrning og teikna hæðina.

stærðfræðinnar. Hins vegar skiptir 
það meginmáli að þeir skilji hvernig 
reikna má flatarmál þríhyrninga. 
Sýnidæmið leiðir í ljós hvers vegna 
notuð eru hugtökin grunnlína og 
hæð en ekki lengd og breidd þegar 
þríhyrningar eru annars vegar. Þegar 
við margföldum lengd og breidd til 
að finna flatarmál rétthyrnings eru 
hliðarlengdirnar notaðar. Þegar finna 
skal flatarmál þríhyrnings, sem er 
ekki rétthyrndur, verður svarið rangt 
ef tvær af hliðarlengdunum eru 
margfaldaðar saman og síðan deilt í 
margfeldið með 2. Þess í stað þarf að 
búa til rétthyrning, eins og sýnt er á 
myndinni, og margfalda grunnlínuna 
með fjarlægðinni upp í þriðja 
punktinn, þ.e. með hæðinni.

Auðveldari verkefni
Nemendur nota rúðunet með 
reitum sem eru 1 cm2 að stærð og 
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              Flatarmál þríhyrninga
Í þessum rétthyrningi eru þríhyrningarnir tveir jafn stórir. Þess 
vegna er flatarmál gula þríhyrningsins helmingurinn af flatarmáli 
rétthyrningsins.

 5.30 Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a  b 

 5.31 Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a   b 

Sýnidæmi

Reiknaðu flatarmál þríhyrningsins.

F = g · h
2   = 8 · 4

2   = 16   

Flatarmálið er 16 cm2 .

Flatarmál rétt- 
hyrningsins er  

8 · 4 = 32.

8

4

6 cm
6 

cm
9 cm

4 
cm

12 cm

7 
cm

5 cm
12

 c
m

Í þríhyrningi eru 
notuð heitin 
grunnlína (g) og 
hæð (h).

Flatarmál 
þríhyrnings 
er

 
g · h

2 

h

g

h 
=

 4
 c

m

3 cm 5 cm
g = 8 cm

Og flatarmál
þríhyrningsins 

er helmingurinn!
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Nr. 5.39
Nemendur reikna flatarmál þríhyrn-
inganna tveggja. Í rauninni er um 
sama þríhyrning að ræða þannig að 
flatarmálið verður hið sama. Efist 
nemendur um að myndirnar sýni 
sama þríhyrninginn geta þeir lagt 
þunnt blað ofan á annan, teiknað 
hann í gegn og lagt síðan teikninguna 
ofan á hinn. Þetta sýnir vel að nota 
má hvaða grunnlínu og hæð sem er 
til að reikna flatarmál þríhyrnings. 

Nr. 5.40
Nemendur skrá heiti hinna mis-
munandi hæða í þríhyrningunum.

Auðveldari verkefni
Nemendur geta gert margs konar 
tilraunir með þríhyrninga, sjá tillögur 
að verkefnum í köflunum Auðveldari 
verkefni og Raunverkefni á bls. 11.

Fróðleiksreitur
Margir nemendur eiga erfitt með að 
finna hæð þríhyrnings ef hún stendur 
ekki hornrétt á lárétta grunnlínu. 
Hægt er að ná betri tökum á þessu 
með því að fela nemendum það 
verkefni að finna allar hæðirnar þrjár 
í þríhyrningi: Með því að láta hverja 
hlið í þríhyrningi vera grunnlínu 
munu koma fram þrjár mismunandi 
hæðir eins og sýnt er á myndunum í 
fróðleiksreitnum. Megineinkenni 
hæðar í þríhyrningi er að hún sýnir 
stystu fjarlægð milli grunnlínu og 
þriðja hornpunktsins. Hvernig er 
hægt að finna hæðina? Fyrst þarf að 
ákveða hver grunnlínan er. Ef það er 
strikið AB má finna hæðina frá C 
með því að flytja vinkil meðfram AB 
þar til hann ber við punktinn C. 
Athugið: Hornin beggja megin við 
hæðina (þ.e. bæði hornið ADC og 
hornið BDC) verða rétt.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 12 
Nr. 5.32–5.34
Nemendur reikna flatarmál þríhyrn-
inganna. Þeir nota formúluna eða 
eigin aðferðir, t.d. talningu eða 
útreikninga, til að finna svörin.

Nr. 5.35
Nemendur reikna flatarmál ferhyrn-
inganna, í a-lið með því að reikna 
fyrst flatarmál þríhyrninganna tveggja.
■ Hér eru tveir ferhyrningar. Báðum má 

skipta í tvo þríhyrninga. Á það við um 
alla ferhyrninga að hægt sé að skipta 
þeim í tvo þríhyrninga? (Já.)

■ Hvað með fimmhyrninga? Er hægt 
að skipta þeim í þríhyrninga? (Já, 
með því að draga strik frá einum 
hornpunktinum til hinna er alltaf 
hægt að skipta fimmhyrningi í þrjá 
þríhyrninga.)

 
Nr. 5.36–5.37
Nemendur finna hæðina eða 
grunnlínuna þannig að flatarmálið sé 
rétt. Gott er ef nemendur geta unnið 
þessi verkefni saman tveir og tveir. 
Þá spjalla þeir saman og rökræða um 
verkefnið; þar með þurfa þeir að 
nota hugtökin og efla þannig skilning 
sinn á efninu.

 Bls. 13 
Nr. 5.38
Nemendur mæla grunnlínu og hæð 
þríhyrninganna og reikna flatarmálið. 
Þegar nemendur mæla hæðina er 
mikilvægt að þeir mæli strik sem er 
hornrétt á grunnlínuna. Mæli þeir frá 
efsta hornpunktinum á ská niður á 
grunnlínu verður lengd striksins 
meiri og þar með verður flatarmálið 
stærra. Þess vegna er 
mikilvægt að beina 
athygli nemenda 
sérstaklega að þessu.

5 • Mælingar
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5.32  Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a  b

 5.33  Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna. 
  a  b

 5.34 Reiknaðu flatarmál þríhyrnings með þessi mál: 
  a g = 12,0 cm og h = 7,0 cm c g = 190 m og h = 60 m
  b g = 16,0 cm og h = 6,5 cm d g = 26,4 m og h = 9,0 m

 5.35 Reiknaðu flatarmál ferhyrninganna. 
  a  b

 5.36 Grunnlína þríhyrnings er 6,0 cm og flatarmálið er 12 cm2. 
  Hver er þá hæðin?

 5.37 Hæðin í þríhyrningi er 15 m og flatarmálið er 90 m2. 
  Hve löng er grunnlínan?

A B

C

g = 32 cm 

h 
=

 1
0 

cm
 

A

1 
cm

B

C

D

A B

C

g = 16 cm 

h 
=

 7
 c

m
 

5 m

7 m

5 
m

14 m

10 m

6 
m

D

E

FG

1 cm

Viðfangsefni
■ Flatarmál þríhyrninga
■ Að tilgreina grunnlínu og hæð 

í þríhyrningum

Búnaður
■ Reglustika
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Hugmyndir og athugasemdir

Þeir leggja nú saman flatarmál tveggja 
minni ferninganna og bera summuna 
saman við flatarmál þess stærsta.

Nemendur gera nokkrar slíkar 
tilraunir með rétthyrnda þríhyrninga 
af mismunandi gerðum og stærðum. 
Síðan ræða kennari og nemendur um 
þessar tilraunir og niðurstöður 
þeirra. Ef nemendur hafa mælt rétt 
og síðast en ekki síst reiknað rétt 
mun summan af flatarmáli minni 
ferninganna tveggja vera jöfn flatar-
máli stærsta ferningsins. Nemendur 
geta kannað hvort þetta eigi einnig 
við um aðra þríhyrninga sem eru 
ekki rétthyrndir. Í lokin geta ein-
hverjir nemendur prófað að leysa 
eftirfarandi þraut:

Hve langar eru hliðarnar í þessum 
rétthyrnda þríhyrningi?

Raunverkefni 
Finna hæð í þríhyrningum
Á verkefnablaði 7.56 (Hæð í þríhyrn-
ingum) eiga nemendur að finna 
hæðina í mismunandi þríhyrningum 
þegar grunnlínan er þekkt.

Könnun á Pýþagórasarreglu
Nemendur teikna rétthyrndan 
þríhyrning. Þess þarf að gæta að rétta 
hornið verði nákvæmlega 90 gráður. 
Gott er að nota gráðuboga til að 
teikna þetta nákvæmlega. Síðan 
teikna nemendur ferning út frá 
hverri hlið þríhyrningsins. Þar næst 
reikna þeir út flatarmál hvers 
fernings um sig, A, B og C.

Teikna þríhyrninga
Nemendur teikna þríhyrninga með 
uppgefnu flatarmáli (til dæmis 21 cm2, 
32 cm2 og 40,5 cm2). Gott er að 
nota rúðustrikað blað til þess arna. 
Ein lausnaleiðin er að vinna út frá 
rétthyrningi og helminga hann. Í þessu 
tilviki má nota rétthyrninga í stærð-
inni 6 · 7 cm, 8 · 8 cm og 9 · 9 cm.

Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir – flatarmál
Flatarmál stærri ferningsins er 11 
cm2 meira en flatarmál minni 
ferningsins. Nemendur finna flatarmál 
ólitaða svæðisins.

Þessa þraut og fleiri má fá á verk-
efnablaði 7.57 (Þrautalausnir – flatar-
mál 1).
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               5.38 Mældu grunnlínu og hæð þríhyrninganna og reiknaðu  
  flatarmálið.
  
  a 

   

    b  

 5.39 Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a  b  

 5.40 Skráðu heiti hæðarinnar í þríhyrningunum þegar grunnlínan  
  kallast AB?
  a  b  c

Í þríhyrningi 
eru grunnlínan
og hæðin
hornréttar 
hvor á aðra.

Ef grunnlínan
er AB er
hæðin CD.

 
Ef grunnlínan
er BC er
hæðin AE.

 
Ef grunnlínan
er AC er
hæðin BF. 

A

D
B

C

A

B

C

E

A

B

C
F

A
D

B

C

A B

C

A
B D

C

C

A

5,6 cm

5 
cm B

C

A

B

7 cm

4 cm

Já, en hvar eru 
grunnlínan og
hæðin hér?

Til að  
reikna flatarmál 

þríhyrnings  
þurfum við 

að vita lengd 
grunnlínunnar og 

hæðarinnar.

6 
cm
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Nemendur kanna einnig tengsl milli 
þríhyrninga og rétthyrninga á 
svipaðan hátt og í dæmi 5.44.
■ Teiknið þríhyrning sem er helmingi 

minni en rétthyrningurinn.
■ Fann einhver ykkar einfalda aðferð 

við að gera þetta? (Maður getur 
notað 3 sem grunnlínu og 4 sem 
hæð. Þá verður flatarmál þríhyrnings-
ins helmingur af flatarmáli rétt-
hyrningsins.)

 Bls. 15 
Nr. 5.47
Nemendur finna flatarmál og ummál 
myndanna þriggja. Mikilvægt er að 
nemendur geti glími við þetta á eigin 
spýtur. Segi einhver að flatarmál 
myndanna sé hið sama má fylgja því 
eftir með spurningum eins og t.d.:
■ Eru allir sammála um þetta?
■ Hvers vegna verður flatarmálið hið 

sama? (Vegna þess að það segir til 

Nr. 5.45
Nemendur teikna tvo mismunandi 
þríhyrninga sem hafa sama flatarmál.

Nr. 5.46
Nemendur teikna þríhyrning með 
tvöfalt stærra flatarmál en rétthyrn-
ingurinn. Nemendur kanna tengsl 
milli grunnlínu, hæðar og flatarmáls í 
þríhyrningum eins og í dæmi 5.45
■ Teiknið tvo mismunandi þríhyrninga 

sem hafa bæði sama flatarmál og 
sömu grunnlínu.

■ Hvað getið þið sagt um þríhyrning-
ana tvo? (Hæðin verður sú sama.)

■ Hvers vegna er það svo? (Vegna þess 
að hæðin samsvarar tvöföldu 
flatarmáli deilt með grunnlínu. Þannig 
að ef flatarmál er hið sama, svo og 
grunnlínur, hljóta hæðir einnig að vera 
jafn langar.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 14 
Nr. 5.41–5.43
Nemendur reikna út flatarmál 
þríhyrninganna. Í dæmi 5.42a er er 
grunnlínan 4 cm og hæðin 3 cm, í b 
eru samsvarandi tölur 5 cm og 2,4 
cm. Þegar þessar tölur eru notaðar 
til að finna flatarmálið kemur sama 
svar út.
■ Gefur formúlan þá alltaf sama svar, 

sama hvaða hlið við veljum sem 
grunnlínu og viðkomandi hæð? (Já, 
því um er að ræða sama flötinn.)

Þetta getur kennari sýnt með því að 
teikna þríhyrning á töfluna. Síðan 
koma nemendur upp að töflu, mæla 
grunnlínu og hæð og reikna flatar-
málið. Næsti nemandi velur aðra 
grunnlínu, mælir hana og hæðina og 
reiknar flatarmálið. Þriðji nemandi 
notar síðustu hliðina sem grunnlínu, 
mælir hana og hæðina og reiknar 
flatarmálið. Nemendurnir þrír munu 
allir fá sama svar.

Nr. 5.44
Nemendur reikna flatarmál þríhyrn-
ingsins ABC með því að reikna fyrst 
flatarmál ADC og síðan BDC.
■ Skoðið nú þríhyrninginn ABC. Ef hliðin 

AB er grunnlínan – hver er þá 
hæðin? (DC.)

■ Hér sker hæðin grunnlínuna fyrir 
utan þríhyrninginn. Er samt sem áður 
hægt að nota hina venjulegu formúlu 
fyrir flatarmál þríhyrnings? (Já, svarið 
verður rétt ef við reiknum þannig: 

Þetta verður rétt vegna þess að við 
getum fundið flatarmálið með því að 
reikna flatarmál þríhyrningsins í a-lið 
og draga frá flatarmál þríhyrningsins í 
b-lið. Í öllum þríhyrningunum er 
hæðin strikið DC þannig að útreikn-
ingur verður þessi:

6 · 5     2 · 5    (6 – 2) · 5     4 · 5     
2          2          2                2= =

g · h     4 · 5     20 
2          2        2     

10)
  = = =

−

 1
12

 2
 7

 3
15

 1
 5

 9
10
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5.41  Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a  b

 

 5.42 Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a  b

 5.43 Reiknaðu flatarmál þríhyrninganna.
  a  b

 5.44 a Reiknaðu flatarmál þríhyrningsins ADC. 
  b Reiknaðu flatarmál þríhyrningsins BDC.
  c Hvert er flatarmál þríhyrningsins ABC?

 5.45 Teiknaðu tvo mismunandi þríhyrninga sem báðir eru  
  18 cm2 að flatarmáli.

 5.46  Teiknaðu þríhyrning sem er tvöfalt stærri  
að flatarmáli en þessi rétthyrningur.

B D C

A

5,0 cm
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A
D

B

C
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3 
cm
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B

C 6 cm
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cm

A D B

C
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5 
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F

D

G

E

5,4 cm

3,5 cm

A

C

B4,0 cm

3,
0 

cm

A B D

C

1 
cm

Viðfangsefni
■ Flatarmál þríhyrninga og 

samsettra marghyrninga

Búnaður
■ Reglustika

6 · 5     2 · 5    (6 – 2) · 5     4 · 5     
2          2          2                2= =

g · h     4 · 5     20 
2          2        2     
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hvort þeir eigi frekar að fást meira 
við einfaldari útreikninga á flatarmáli 
þríhyrninga. Á verkefnablaði 7.59 
(Þrautalausnir – flatarmál 2) má finna 
auðveldari verkefni í þessum náms-
þætti.

Erfiðari verkefni
Þrautalausnir – flatarmál
Ferningi og þremur rétthyrningum er 
raðað saman í stóran ferning. Ummál 
litla ferningsins og rétthyrninganna 
þriggja er samtals 96 cm. Hvert er 
flatarmál stóra ferningsins?

Raunverkefni
Finna flatarmál þríhyrninga
Á verkefnablaði 7.58 (Flatarmál 
þríhyrninga) á að reikna flatarmál 
þríhyrninga með efsta hornpunkt 
fyrir utan grunnlínu.

Reikna flatarmál skólasvæðis
Á verkefnablaði 5.142a–b (Kort yfir 
Gerðaskóla og umhverfi hans og 
Verkefni við kortið yfir Gerðaskóla) í 
verkefnahefti Stiku 1b eiga nemendur 
að reikna flatarmál skólabyggingar og 
skólalóðar. Nemendur mæla á korti 
og nota mælikvarða til að finna 
flatarmálið. 

að hugsa um það sem helminginn af 
viðkomandi rétthyrningi. Noti 
einhver aðra aðferð gefur það gott 
tækifæri til að ræða hinar mismun-
andi aðferðir.

Nr. 5.49
Nemendur reikna flatarmál hinna 
mismunandi svæða sem koma við 
sögu.

Auðveldari verkefni
Kennari tengir útreikninga við 
teikningar sem sýna um hvaða fleti 
er að ræða hverju sinni. Að öllum 
líkindum er auðveldara að skilja það 
en að einblína á formúluna.

Meiri þjálfun með einfaldari 
verkefnum
Verkefnin á þessum blaðsíðum geta 
verið nokkuð krefjandi fyrir ákveðna 
nemendur og kennari þarf að meta 

um stærð flatanna og sömu tveir 
fletir mynda allar myndirnar þrjár.)

■ Er hægt að leggja ferhyrningana tvo 
þannig að flatarmálið verði ekki hið 
sama? (Já, ef annar er lagður alveg 
– eða að hluta til – ofan á hinn.)

■ Er ummál myndanna líka hið sama? 
(Mynd 1 og 2 hafa sama ummál en 
ummál myndar 3 er annað.)

■ Hvers vegna er það svo? (Ef ummál 
ferhyrninganna tveggja er skoðað 
sést að það er annars vegar 14 cm 
og hins vegar 12 cm. Í mynd 1 og 2 
hverfa 2 · 3 cm = 6 cm þar sem 
ferhyrningarnir liggja saman. Í mynd 
3 hverfur minna, aðeins 2 · 2 = 4 cm 
vegna þess að strikin, þar sem fer- 
hyrningarnir koma saman, eru styttri.)

Nr. 5.48
Nemendur reikna út flatarmál gulu 
svæðanna. Þeir geta gert það á 
mismunandi vegu en auðveldast er 

15

              Flatarmál samsettra mynda

 5.47  

  

    Rétthyrningnum A og ferningnum B  
er raðað saman á þrjá mismunandi vegu:

 

 

 
  Reiknaðu flatarmál og ummál mynda  
  1, 2 og 3.   

Mynd 3

5.48  Reiknaðu flatarmál gulu svæðanna í hvorri mynd.
  a   b 

 5.49 a Reiknaðu flatarmál blómabeðsins (án stéttar).
  b Reiknaðu flatarmál blómabeðsins með stéttinni.
  c Reiknaðu flatarmál stéttarinnar.
  d Reiknaðu flatarmál einnar hellu.

5 cm

2 
cm A

3 
cm

3 cm

B

A

B

A

B

A

B

12 m

5,
5 

m

7,
5 

m

16 m

 Mynd 1 Mynd 2
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Því hvassara sem eitt hornið verður 
því minna verður flatarmálið. Verði 
hornið gert æ hvassara endar það 
með að ekkert svæði verður innan 
blýantanna; hins vegar er ummálið 
alltaf jafnt lengd blýantanna fjögurra.

 Bls. 17 
Nr. 5.54
Þetta verkefni er andstæða þess sem 
er á undan. Nú munu nemendur 
uppgötva að ummálið eykst en 
flatarmálið stendur í stað. Ástæða 
þess að flatarmálið breytist ekki er 
sú að grunnlínan og hæðin eru fastar 
stærðir. Hins vegar eykst ummálið. 

Nr. 5.53
Nemendur mæla lengdir á myndinni 
og finna fyrst ummál og síðan 
flatarmál samsíðunganna þriggja. Þar 
sem þeir eru myndaðir af sömu 
spýtunum verður ummálið hið sama. 
Gott er að láta nemendur giska á 
hvort flatarmál myndanna verður hið 
sama, minna eða stærra áður en þeir 
reikna það út. Einhverjir þeirra munu 
áreiðanlega telja að flatarmálið verði 
hið sama úr því að ummálið breytist 
ekki. Grunnlínan verður einnig hin 
sama í öllum myndunum þremur en 
hæðin minnkar. Þess vegna verður 
flatarmál B minna en flatarmál A og 
flatarmál C minna en flatarmál B. 
Þetta er rétt að sýna nemendum, t.d. 
með því að nota , t.d. blýanta eins og 
í verkefninu. Hægt er að festa þá 
saman í hornunum með teygjum og 
skoða svo flatarmálið.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 16 
Nr. 5.50
Nemendur brjóta heilann um 
hvernig hægt er að reikna flatarmál 
ferhyrninganna þriggja. Þegar verkefni 
þessarar opnu eru rifjuð upp getur 
kennari sýnt hvernig breyta má 
samsíðungi í rétthyrning með því að 
flytja þríhyrnt svæði úr annarri hlið 
hans yfir í hina hliðina.
■ En er þá flatarmál rétthyrningsins hið 

sama og flatarmál samsíðungsins 
sem við höfðum í upphafi? (Já, vegna 
þess að fletirnir eru þeir sömu og 
þeir eru lagðir hlið við hlið, ekki hvor 
ofan á annan.)

■ Skoðum formúluna fyrir flatarmál 
samsíðungs. Hvers vegna skrifum við 
g · h en ekki l · b eins og í rétthyrn-
ingi? (Vegna þess að lengd og breidd 
vísa til hliðarlengda. Í samsíðungi 
notum við eina hlið sem grunnlínu og 
margföldum með hæðinni sem er 
„inni í“ samsíðungnum.)

Nr. 5.51
Nemendur reikna flatarmálið. Þeir 
geta notað rúðunet til að vera vissir 
um að formúlan sé rétt, t.d. með því 
að athuga hvað gerist þegar þrí-
hyrningurinn öðrum megin í sam-
síðungnum er fluttur yfir á hina hlið 
hans. Séu nemendur óöruggir í að 
margfalda hálfa reiti er rétt að 
kennari taki það til umfjöllunar. Í a-lið 
eru sex hálfir reitir: 6 · 0,5 = 3.

Nr. 5.52
Nemendur reikna flatarmál sam-
síðunganna út frá uppgefnu máli. 
Nemendur geta gert skissur af þeim. 
Ef þeir bera skissur sínar saman við 
skissur bekkjarfélaga munu þeir sjá 
að samsíðungarnir er mismunandi 
þótt flatarmálið sé hið sama.

5 • Mælingar
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 5.50 Finndu flatarmál ferhyrninganna þriggja. Hver þeirra er stærstur?

 

   Til að finna flatarmál samsíðungs getum við hugsað okkur að 
litaði þríhyrningurinn sé fluttur eins og örin sýnir. Þá fáum við 
rétthyrning og það er auðvelt að reikna flatarmál hans.

  Flatarmálið er því 6 · 4 = 24. 

  Við getum notað formúluna: F = g · h (grunnlína · hæð)

 5.51 Reiknaðu flatarmál ferhyrninganna.
  a  b

 

5.52  Reiknaðu flatarmál samsíðungs með þessi mál: 
  a g = 7,0 cm og h = 4,0 cm c g = 120 m og h = 60 m
  b g = 16 cm og h = 7,5 cm d g = 23,4 m og h = 15 m

 5.53  Fjórum jafn löngum spýtum er raðað saman  
í ferhyrning á þrjá mismunandi vegu. 

  a Mældu lengdirnar á teikningunni og finndu ummál  
   ferhyrninganna A, B og C.

   

   b Mældu lengdirnar á teikningunni og finndu flatarmál  
   ferhyrninganna A, B og C.

A B C

3,5 cm

6,0 cm

9,
5 

cm

14 cm

A
B

C

Viðfangsefni
■ Flatarmál ferhyrninga: rétt-

hyrnings, samsíðungs, trapisu 
og „flugdreka“

■ Kynnast algebrustæðum í 
formúlum

Búnaður
■ Reglustika
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annaðhvort grunnlínan eða hæðin 
eru gefin. Gott er að teikna skissu.

Auðveldari verkefni
Nemendur þurfa að fást mikið við 
myndir í rúðuneti. Þeir klippa, brjóta 
og líma til að mynda góða, áþreifan-
lega og sjónræna mynd af því hvernig 
flatarmál mynda er reiknað. Á 
verkefnablaði 7.61 (Flatarmál fer-
hyrninga) á að reikna flatarmál ýmissa 
mynda í rúðuneti. Nemendur, sem 
ráða illa við þennan námsþátt, vinni 
þetta verkefnablað frekar en síðustu 
þrjú dæmin á bls. 17.

Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Samvinnuverkefni um lengd, 
ummál og flatarmál
Búnaður: 12 spjöld/verkefnaspjöld, 
sjá verkefnablöð 7.62a–d. (Samvinnu-
verk um flatarmál og ummál marg-
hyrninga).

Hver hópur (3–4 nemendur) fá í 
hendur 12 spjöld. Allir hópmeðlimir 
fá jafn mörg spjöld og þeir eiga að 
bera ábyrgð á. Á hverju spjaldi er 
vísbending sem er mikilvæg fyrir 
lausn hins sameiginlega verkefnis. 
Sérhver hópmeðlimur hefur nú í 
höndunum sinn bút af lausninni. 
Hópmeðlimirnir þurfa að hjálpast að 
við að raða bútunum saman til að 
finna lausnina. Hvert spjald er því 
eins konar púsl í púsluspili. Hentugast 
er að finna púslin sem best er að 
byrja á. Hver og einn hópmeðlimur 
les sín spjöld. Síðan ákvarðar 
hópurinn á hvaða vísbendingu er 
best að byrja. Þannig hjálpast hóp-
meðlimir að við að raða bútunum 
saman þar til „heildarmyndin“ er 
fengin. Mikilvægur þáttur í samvinnu-
verkefninu er að flokka mikilvægar 
upplýsingar frá hinum lítilvægari til að 
koma reglu á það sem virðist vera 
fullkomin óregla. Verkefnið æfir 
nemendur í að reikna lengdir, ummál 
og flatarmál og felur í sér þjálfun í 
skipulegri og rökrænni hugsun. 

Í dæmi 5.56b liggur beinast við að 
skipta myndinni í rétthyrning og tvo 
þríhyrninga.

Nr. 5.58
Reikna má út flatarmál ferhyrningsins 
(„flugdrekans“) með því að reikna út 
flatarmál þríhyrninganna fjögurra. Þó 
er reikningurinn einfaldari ef nem-
endur átta sig á að efri þríhyrning-
arnir tveir eru jafn stórir og einnig 
tveir neðri þríhyrningarnir. Þá er 
hægt að líta á þá sem tvo rétthyrn-
inga. Þeir tengjast saman þannig að í 
lokin er um að ræða einn rétthyrning 
með hliðarlengdir 3,5 cm og 12 cm. 
Flatarmál „flugdrekans“ er því 3,5 · 
12 = 7 · 6 = 42 cm2.

Nr. 5.59–5.60
Nemendur reikna út hæð 
eða grunnlínu í samsíðung-
unum þegar flatarmálið og 

Ástæða þess er að láréttu strikin tvö 
eru jafn löng í öllum myndunum en 
skálínurnar verða því lengri þeim 
mun hvassara sem eitt hornið verður.

Nr. 5.55–5.57
Nemendur reikna flatarmál trapis-
anna. Þetta má gera á marga vegu. 
Tvær aðferðir liggja beinast við, þ.e. 
annars vegar að skipta myndunum í 
rétthyrning og þríhyrning og hins 
vegar að skipta þeim í tvo þríhyrn-
inga. Í dæmi 5.55 verður þetta þannig:

Fyrri aðferðin: 8 · 11 +  8 · 7
 2

  8

11 7

Seinni aðferðin:  8 · 11 +  8 ·18 
 2 2

 8

11

18
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               5.54 a  Mældu lengdirnar á myndinni og finndu flatarmál  
og ummál ferhyrninganna A, B og C.

    

  
  b Útskýrðu hvers vegna mynd C hefur stærsta ummálið.

 5.55 Reiknaðu flatarmál trapisunnar.

 5.56 Reiknaðu flatarmál myndanna.
  a  b 

 

 5.57   Reiknaðu flatarmál  
þessarar myndar á  
tvo mismunandi vegu.

 5.58  Reiknaðu flatarmál þessa „flugdreka“.

 5.59 Grunnlínan í samsíðungi er 12 cm og flatarmálið er 72 cm2.  
  Hvað er hæðin í samsíðungnum löng?

 5.60 Hæðin í samsíðungi er 75 m og flatarmálið er 600 m2. 
  Hvað er grunnlínan í samsíðungnum löng?

8,
0 

cm
 

18 cm 

7,0 cm 

A B C

Hægt er að reikna
flatarmál trapisu

á marga vegu.

8,
0 
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4,
0 
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3,5 cm 3,5 cm 

10 cm 
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 c

m
 

4,8 cm 

9,2 cm 
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4,5 cm 

8,5 cm 
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4,
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3,5
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Nr. 5.64–5.65
Nemendur finna flatarmál hinna 
mismunandi hliða í réttstrending-
unum og leggja þær saman til að 
finna yfirborðsflatarmálið. Gott er  
að leysa verkefnin eins og sýnt er í 
sýnidæminu.

Nr. 5.66
Nemendur reikna fyrst yfirborðs-
flatarmál svampsins. Honum má 
skipta í tvo eins réttstrendinga á þrjá 
mismunandi vegu:

I II III

Í b- og c-lið eiga nemendur að bera 
saman yfirborðsflatarmál hluta 
svampsins sem er mismunandi eftir 
því hvernig honum er skipt. Ein 
aðferðin er að reikna út frá mælitöl-

Nr. 5.63
Nemendur reikna fyrst flatarmál 
einnar hliðar teningsins og finna 
síðan yfirborðsflatarmál teningsins 
alls. Teningur er samsettur úr sex jafn 
stórum ferningum. Reglan um 
yfirborðsflatarmál teninga er því sú 
að margfalda hliðarlengdina með 
sjálfri sér og því næst með 6.

 Bls. 19
Sýnidæmi
Sýnidæmið sýnir að í réttstrendingi 
(kassa) eru hliðarfletir og grunnfletir 
rétthyrningar og hliðarfletirnir eru 
hornréttir á grunnfletina sem eru 
eins. Gagnstæðar hliðar eru því alltaf 
eins. Þetta má notfæra sér þegar 
reikna skal út yfirborðsflatarmálið. Þá 
þarf einungis að reikna flatarmál 
þriggja hliðarflata og margfalda hvern 
þeirra (eða summu þeirra þriggja) 
með 2. Verkefnin á þessari blaðsíðu 
má leysa með slíkri aðferð.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 18
Samræðumynd
Kennari sýnir nemendum ferstrend-
ing, nánar tiltekið réttstrending, t.d. 
kassa eða svamp. Þessi opna fjallar 
um yfirborðsflatarmál slíkra forma. 
Það merkir að við hugsum ekkert 
um hvað kann að vera inni í form-
unum. Kennari bendir nemendum á 
að þegar fengist er við yfirborðs-
flatarmál þarf oft í raunveruleikanum 
að hugsa um hvort lokið skuli talið 
með eður ei. Í stærðfræði er alltaf 
reiknað með að ferstrendingur hafi 
sex hliðar. Það merkir að við 
útreikning á yfirborðsflatarmáli er 
reiknað með sex hliðum nema annað 
sé tekið fram.

Nokkrar skilgreiningar:
Marghyrningur: Lokuð flatarmynd 
sem afmarkast af beinum hliðum, t.d. 
þríhyrningur, ferhyrningur, fimm-
hyrningur o.s.frv. 

Margflötungur: Rúmmynd sem 
afmarkast af marghyrningum, t.d. 
teningur, strendingur o.fl.

Strendingur: Hefur tvo samsíða, eins 
endafleti sem eru marghyrningar. 
Allir hinir hliðarfletirnir (þrír eða 
fleiri) eru rétthyrningar eða sam-
síðungar (skástrendingur). Ferstrend-
ingur hefur ferhyrnda grunnfleti og 
fjóra hliðarfleti. Í réttstrendingi (oft 
kallaður kassi) eru allir hliðarfletir 
hornréttir á rétthyrnda grunnfleti.

Teningur: Réttstrendingur þar sem 
allir fletirnir sex eru jafn stórir.

Píramídi: Grunnflötur hans er 
marghyrningur. Allir hliðarfletirnir 
eru þríhyrningar með sameiginlegan 
topppunkt.

Nr. 5.61–5.62
Nemendur finna flatarmál hinna 
mismunandi hliða í réttstrending-
unum og leggja síðan saman til að 
finna yfirborðsflatarmálið.

5 • Mælingar
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Yfirborðsflatarmál rúmfræðimynda

 5.61 a  Hvert er flatarmál botnsins  
og loksins á kassanum?

  b  Hvert er flatarmál hinna  
hliðarflatanna fjögurra  
á kassanum?

  Leggðu saman flatarmál 
  allra flatanna sex.
  c Hvert er yfirborðsflatarmál kassans?

 5.62 a  Hvert er flatarmál botnsins  
og loksins á þessum kassa?

  b  Hvert er flatarmál  
hinna hliðarflatanna  
fjögurra?

  Leggðu saman 
  flatarmál flatanna sex.
  c Hvert er yfirborðsflatarmáls  
   kassans?

 5.63 a  Hvert er flatarmál eins flatar á teningnum?
  b  Hve margir eins hliðarfletir eru á teningi?
  c  Hvert er yfirborðsflatarmál teningsins?
  d  Búðu til reiknireglu sem þú  

getur notað til að reikna  
yfirborðsflatarmál tenings. 

   Skrifaðu reikniregluna í  
   reikningsheftið þitt.

Yfirborðsflatarmál
er samanlagt  
flatarmál 
allra flata  
þrívíðs forms.

5,0 cm 

Viðfangsefni
■ Yfirborðsflatarmál: Flatarmál 

þrívíðra forma, t.d. ferstrend-
inga og píramída.
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Lausn:
Bandið þarf að ná utan um öskjuna: 
tvisvar sinnum lengdina, tvisvar sinnum 
breiddina og fjórum sinnum hæðina. 
Samtals eiga þetta að vera 70 cm. Ein 
af mögulegum lausnum er: Lengd 15 
cm, breidd 10 cm og hæð 5 cm.

Fleiri þrautir: Gjafabönd
Á verkefnablaði 6.72 (Gjafabönd) í 
verkefnahefti Stiku 6a eru fleiri 
svipuð verkefni.

Raunverkefni
Samþætting náttúrufræði og 
stærðfræði: Uppgufun
Á bls. 18 í þessari bók er sýnt 
hvernig skipta má svampi á þrjá 
mismunandi vegu. Þá verða til 
svampar í þremur mismunandi 
formum, tveir hlutar af hverju formi. 
Rúmmálið er hið sama (samsvarar 
helmingi af óskiptum svampi) en 
yfirborðsflatarmálið er mismunandi. 
Nemendur koma hverjum hluta fyrir 
á diski og hella jafn miklu vatni í 
hvern svamp. Gott getur verið að 
vigta svampinn og viðkomandi disk 
og skrá þyngdina í töflu. Þar næst 
leggja nemendur svampana til hliðar 
til að fylgjast með uppgufuninni. Til 
dæmis má setja þrjá svampa í sólríka 
gluggakistu og þrjá inn í skáp. Eftir 
nokkra klukkutíma vigta nemendur 
svamp og disk og aftur einum degi 
síðar. Hefur staðsetningin einhver 
áhrif á hve mikið vatn gufar upp úr 
svampinum? Hefur yfirborðsflatar-
málið einhver áhrif? Í rauninni á vatn 
að gufa hraðar upp úr svampi þar 
sem yfirborðsflatarmálið er mikið.

Bráðnun
Búnaður: Að minnsta kosti sex 
ísmolar í sömu stærð handa hverjum 
nemendahópi.

Þetta verkefni er í sama dúr og 
verkefni hér að ofan en með and-
hverfri aðgerð. Nemendur setja þrjá 
ísmola á disk og hafa nokkra fjarlægð 
á milli þeirra. Síðan setja þeir þrjá 
ísmola þétt hvern upp við annan á 
annan disk, sjá mynd. Nemendur 
athuga hvaða ísmolar bráðna fyrst. 
Með því að leggja ísmolana hvern 
upp við annan verður yfirborðsflatar-
málið minna. Þar með 
verður hitatapið til 
umhverfisins minna og 
ísmolarnir bráðna hægar.

endum að þeir geti einungis unnið 
örfá verkefni um yfirborðsflatarmál.

Gott er að nemendur fái mikla 
áþreifanlega reynslu af þrívíðum 
formum. Þeir geta klippt út þríhyrn-
inga og ferhyrninga sem þeir líma 
síðan saman og mynda teninga, 
strendinga og píramída. Hægt er að 
nota sniðin á verkefnablöðum 
6.49–6.55 (Þrívítt form með pappírs-
broti 1–7) í verkefnahefti Stiku 2a. 
Hægt er að ljósrita sniðin á A3-blöð. 
Nemendur klippa þau út, brjóta og 
líma þau saman og mynda þrívíða 
hluti. Síðan reikna þeir yfirborðs-
flatarmál hlutanna.

Erfiðari verkefni 
Þraut
Tómas notar 1 metra af silkibandi til 
að pakka inn gjöf. Hann notar 30 cm 
í slaufuna ofan á pakkanum. Hve stór 
getur askjan verið? Teiknaðu líkan og 
skráðu málin á það.

unum eins og gert var í dæmum 5.64 
og 5.65. Fljótlegra er að hugsa sem 
svo að í öllum þremur lausnaleið-
unum verður yfirborðsflatarmál 
hvors hlutar jafnt helmingi yfirborðs-
flatarmáls heila svampsins plús 
flatarmál skurðflatarins. Við saman-
burð á yfirborðsflatarmáli hlutanna 
má reikna út flatarmál skurðflatarins. 
Í leið I verður skurðflöturinn 10 · 15 
cm2, í leið II verður hann 10 · 4 cm2 
og í leið III verður hann 4 · 15 cm2. 
Sjá einnig verkefnið Uppgufun sem 
lýst er í kaflanum Raunverkefni.

Auðveldari verkefni
Það getur auðveldað nemendum að 
nota vasareikni við einhver verk-
efnanna. Mestu skiptir að þeir læri 
hvernig á að reikna flatarmál og 
yfirborðsflatarmál. Þjálfun í marg-
földun er að sjálfsögðu einnig 
mikilvæg en það er neikvætt ef það 
krefst það mikillar vinnu af nem-

8,0 m

3,5 m

4,0 m
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 5.64 a  Hve margir fletir  
eru á þessum gámi?

  b Reiknaðu út flatarmál  
   hvers flatar.
  c Reiknaðu yfirborðsflatarmál gámsins.

 5.65 Reiknaðu yfirborðsflatarmál þessara réttstrendinga.
  a  b

 5.66 Svampur er í laginu eins og réttstrendingur.
  a Reiknaðu yfirborðsflatarmál svampsins.

   Skipta á svampinum í tvo eins réttstrendinga.  
Það má gera á mismunandi vegu.

  b  Hvernig á að skipta svampinum til að  
yfirborðsflatarmálið verði eins lítið og hægt er?

  c  Hvernig á að skipta svampinum til að  
yfirborðsflatarmálið verði eins stórt og hægt er?  
Hvert er þá yfirborðsflatarmál hvors hlutar  
svampsins um sig?

6,5 cm 

3,
0 

cm
 

4,0
 c

m
 

7,5 cm 

6,
0 

cm
 

4,0
 cm

 

12 cm 

7,
0 

cm
 

4,4
 c

m
 

Sýnidæmi

Reiknaðu yfirborðsflatarmál þessa réttstrendings.

Hér er búið að teikna alla fletina sem réttstrendingurinn  
er samsettur úr. Yfirborðsflatarmálið er summa  
flatarmáls allra sex flatanna:
Tveir bleikir hliðarfletir:  2 · 6,5 · 4,0  =  52
Tveir bláir hliðarfletir:  2 · 6,5 · 3,0  =  39
Tveir gulir hliðarfletir:  2 · 4,0 · 3,0  =  24
Samtals:    = 115

Yfirborðsflatarmál réttstrendingsins er 115 cm2.

Í réttstrendingi 
eru allir 
hliðarfletir 
hornréttir á 
rétthyrnda 
grunnfleti.

10 cm 4 
cm

15 cm

Ég kalla 
réttstrendinginn 

kassa.
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Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Meiri þjálfun í að reikna yfir-
borðsflatarmál
Nemendur geta fengist meira við að 
reikna yfirborðsflatarmál og flatar-
mál. Nota má umbúðir af matvöru 
eða öðru þvíumlíku, til dæmis 
kornflögukassa. Þá mæla nemendur 
lengd, beidd og hæð kassans og 
reikna síðan yfirborðsflatarmálið.

Búa til hluti úr pappa
Búnaður: Nokkuð þykkur „tvö-
faldur“ pappi, dúkahnífur (pappa-
hnífur), skæri og sterkt límband.

Nemendur geta búið til alls kyns 
þrívíða hluti úr pappa og reiknað 
yfirborðsflatarmál þeirra. Gott er að 
nota „tvöfaldan“ pappa, t.d. þann sem 
er með bylgjupappa í miðjunni sem 
húsgögnum er oft pakkað inn í. Áður 
en nemendur hefjast handa þurfa 

grunnur að umræðum nemenda og 
rökræðum og ekki síst að notkun 
stærðfræðilegra hugtaka sem eru  
í aðalhlutverki í þessum náms- 
þætti. Nemendur eiga að finna hve 
mikið þarf að klippa af hliðarflötun-
um til að búa til píramídann.  
Nemendur brjóta heilann  
um lausnaleiðirnar. Líklega  
er auðveldast að hugsa sem  
svo að þeir þurfi að klippa  
burt helminginn af hverjum  
hliðarfleti.

Auðveldari verkefni
Ef þessi verkefni eru einhverjum 
nemendum of þung í skauti geta þeir 
í staðinn unnið verkefnablöð 
6.56–6.57a og b (Yfirborðsflatarmál 
1–3) í verkefnahefti Stiku 2a. Þar eiga 
nemendur einnig að reikna yfir-
borðsflatarmál réttstrendinga (kassa) 
en formin eru útflött og er rúðunet 
teiknað á fletina.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 20
Þrístrendingur er samsettur úr 
tveimur eins þríhyrningslaga grunn-
flötum og þremur rétthyrndum 
hliðarflötum. Munurinn á þrístrend-
ingum og ferstrendingum er lögun 
grunnflatanna. Þar sem þeir eru 
þríhyrningar í þrístrendingi verða 
hinir rétthyrndu hliðarfletir aðeins 
þrír.

Nr. 5.67
Nemendur nota uppgefnu flatarmálin 
til að finna yfirborðsflatarmál 
þrístrendingsins sem telur fimm fleti 
alls.

Nr. 5.68
Nemendur reikna yfirborðsflatarmál 
þrístrendingsins með því að reikna 
fyrst flatarmál hvers flatar. Þar eð 
endafletirnir eru jafnhliða þríhyrn-
ingar verða hinir rétthyrndu þrír 
hliðarfletir eins. Þess vegna má 
reikna þetta þannig:
6 · 10 · 3 = 180 
6 · 5,2  

· 2 = 6 · 5,2 = 31,2
   2 

Yfirborðsflatarmálið verður því:  
180 + 31,2 = 211,2 cm2.

Nr. 5.69
Nemendur finna hvert af þrívíðu 
formunum samsvarar útflatta 
forminu til vinstri. Því næst mæla 
nemendur þær lengdir, sem mæla 
þarf, og reikna yfirborðsflatarmál 
útflatta formsins.

 Bls. 21
Nr. 5.70–5.71
Nemendur reikna yfirborðsflatarmál 
píramídanna með því að reikna fyrst 
út flatarmál hvers flatar.

Nr. 5.72
Þetta verkefni hentar afar vel sem 
samvinnuverkefni. Það er góður 

5 • Mælingar
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 5.67 a  Hve margir fletir mynda þessa öskju?

   Flatarmál hvors þríhyrnings er 12 cm2.
  Flatarmál hvers rétthyrnings er 16 cm2.  
  b  Reiknaðu yfirborðsflatarmál  

öskjunnar.

5.68   Þessi askja er í laginu eins  
 og þrístrendingur. 
 Reiknaðu yfirborðsflatarmál  
 þrístrendingsins.

 

5.69  a  Hver myndanna A–D passar við útflatta formið til vinstri?

  b  Mældu útflatta formið og reiknaðu  
yfirborðsflatarmál þess.

Þrístrendingur 
hefur þríhyrnda
grunnfleti.

6,0 cm

10
 cm

5,
2 

cm6,0
 c

m

6,0 cm

A C

B D

Viðfangsefni
■ Yfirborðsflatarmál þrístrend-

inga og píramída

Búnaður
■ Reglustika
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Lita reiti (spil)
Búnaður: Litblýantar í þremur 
mismunandi litum.

Leikmenn teikna í rúðunet í 
stærðinni 4 · 4 reitir. Leikmenn spila 
einn á móti einum en þeir ákveða 
fyrst hvor á að byrja. Síðan reyna 
þeir til skiptis að lita tóman reit 
samkvæmt eftirfarandi reglum:
– Engir tveir reitir hlið við hlið mega 

vera í sama lit.
– Reitir sem einungis tengjast á 

hornunum mega vera í sama lit.
– Sá tapar sem er fyrri til að lenda í 

þeirri aðstöðu að geta ekki litað 
reit.

– Sigurvegarinn fær 1 stig. Leikmenn 
keppast um að fá 10 stig.

Afbrigði af leiknum: Leikmenn nota  
5 · 5 reita rúðunet eða nota „rúðu-
net“ með þríhyrningum. 

Erfiðara afbrigði:
Biðjið nemendur að prófa að leysa 
„fjögurra-lita-þrautina“. Hún felst í að 
lita landakort sem sýnir mörg lönd. 
Aðeins má nota fjóra liti og tvö lönd 
með sameiginlegum landamærum 
mega ekki vera í sama lit.

þeir að teikna skissu af þrívíða 
hlutnum sem ætlunin er að búa til. 
Þar næst ákveða þeir stærðina og 
skrá á skissuna hve margir senti-
metrar hver hlið hlutarins á að vera. 
Þeir eiga einnig að teikna hvernig 
hluturinn lítur út útflattur. Síðan 
teikna þeir og mæla á pappanum 
áður en þeir skera hlutana út með 
dúkahníf. Nemendur geta einnig 
notað skæri en oft er erfitt að klippa 
þegar pappinn er þykkur.

Nemendur nota límband til að 
setja hlutana saman. Benda má 
nemendum á að ekki er nauðsynlegt 
að skera alla hlutana alveg í sundur. 
Hið góða við tvöfalda pappann er að 
ef maður sker varlega í hann öðrum 
megin er hægt að brjóta pappann og 
mynda þannig horn, sjá myndirnar:

21

5 cm

4 cm 4 cm

5 
cm

4 
cm

4 
cm

 5.70 Reiknaðu yfirborðsflatarmál píramídans.

 5.71 Allir þríhyrningarnir í píramídanum eru jafnhliða.  
  Reiknaðu yfirborðsflatarmál píramídans.

 5.72  Hugsaðu þér að þú eigir kassa sem er eins í laginu  
og réttstrendingurinn á myndinni hér fyrir neðan.  
Þú átt að klippa af honum það sem þú þarft ekki á  
að halda til að geta búið til píramída eins og þann  
sem er á myndinni til hægri. 
Hve mikið flatarmál þarftu að klippa burtu?

5 cm

4 
cm

5 c
m

6 cm

6 
cm

5 
cm

5 cm 

6 
cm

 

10
 c

m
 

5 cm 

6 
cm

 

10
 c

m
 Bíddu með

að klippa!
Við þurfum að 

mæla og  
reikna
fyrst.

Hugmyndir og athugasemdir
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strendingur, reiknað og það rúmmál 
er síðan dregið frá fyrra rúmmálinu.

Í dæmi 5.77a er líka hægt að 
reikna rúmmál stærri réttstrendings, 
þ.e. með grunnfleti í stærðinni 7 · 10, 
og draga síðan frá hornið (sem er 
réttstrendingur með grunnflöt í 
stærðinni 4 · 2).

10 cm
7 cm

5 
cm

5 cm

6 c
m

5 cm

Auðveldari verkefni
Ef þessi verkefni reynast einhverjum 
nemendum ofviða má fá þeim í 
staðinn verkefnablöð 6.82 og 6.83 
(Rúmmál strendinga 1 og 2) í verkefna-
hefti Stiku 2b. Á verkefnablöðunum á 
einnig að reikna rúmmál réttstrend-

 Bls. 23
Nr. 5.75
Nemendur reikna út rúmmál 
réttstrendinganna þriggja.

Nr. 5.76
Gefin eru upp mál fjögurra rétt-
strendinga. Nemendur reikna út 
rúmmál þeirra.

Nr. 5.77–5.78
Nemendur reikna út rúmmál 
myndanna. Ekki er um réttstrendinga 
að ræða en reikna má rúmmálið 
með því að skipta þessum samsettu 
myndum upp í réttstrendinga. Í dæmi 
5.77 má reikna rúmmálið með því að 
skipta myndinni í tvo réttstrendinga 
og reikna síðan rúmmál hvors um sig. 
Í dæmi 5.78 er best að reikna fyrst 
rúmmál hvorrar myndar eins og 
ekkert gat sé í henni þar sem myndin 
er í því tilviki réttstrendingur. Síðan 
er rúmmál gatsins, sem er rétt-

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 22
Nr. 5.73–5.74
Nemendur telja hve margir teningar 
komast fyrir með fram lengri og 
styttri hlið botnflatarins og finna 
fjölda teninga í botninum. Síðan telja 
þeir hve hve mörg slík lög af tening-
unum komast fyrir í kassanum. Gott 
er að láta nemendur vinna þetta 
verk saman og nota þá vinnu sem 
innlögn í kennslu rúmmáls.
■ Hve margir teningar eru með fram 

lengri hlið réttstrendingsins?
■ Hve margir teningar eru með fram 

styttri hlið réttstrendingsins?

Fróðleiksreitur
Vert er að benda nemendum á að 
mæling rúmmáls strendinga er sams 
konar verkefni og að mæla rúmmál í 
matreiðslu. Í báðum tilvikum þarf að 
finna hve margar mælieiningar 
komast fyrir inni í íláti eða mynd. 
Munurinn er sá að í matreiðslunni 
mælum við til dæmis vökva en í 
þessu tilviki mælum við fjölda 
teninga. Mæling á rúmmáli rétt-
strendings er framkvæmd með því 
að margfalda fjölda mælieininga með 
fram lengri hlið og styttri hliðinni og 
finna þannig fjöldann í einu lagi. Þetta 
margfeldi er síðan margfaldað með 
fjölda mælieininga í hæðinni, þ.e.a.s. 
fjölda laga. Mikilvægt er að nemendur 
skilji útreikningana á þennan hátt en 
ekki sem „lengd sinnum breidd 
sinnum hæð“. Rúmmálsmæling felur í 
sér að telja mælieiningar. 

Í þessu tilviki er gott að nota 
táknmál algebrunnar vegna þess að 
það er stutt, skýr og skilvirk leið til 
að setja eftirfarandi reglu fram:  
R = l · b · h (þ.e. rúmmál = lengd · 
breidd · hæð). 

Í teningi eru allar hliðar jafn langar 
þannig að regluna má skrifa þannig:  
R = a · a · a þar sem a táknar 
hliðarlengdina.

5 • Mælingar
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Rúmmál
 5.73 a  Hve margir kubbar eru við lengri hlið kassans?
  b  Hve margir kubbar eru við styttri hlið kassans?
  c  Hve margir kubbar eru í botninum?
  d Hve mörg lög af kubbum komast fyrir í kassanum?
  e Hvað er pláss fyrir marga kubba í kassanum?

 5.74 a  Hve margir kubbar eru í botni þessa réttstrendings?
  b Hve margir kubbar eru alls í réttstrendingnum?

Til að finna rúmmál réttstrendings getum við talið kubbana sem  
þekja botninn og margfaldað þann fjölda með fjölda laga af  
kubbum sem komast fyrir í strendingnum. 
Rúmmál kubbanna í botninum er því 6 · 3 = 18. 
Rúmmál strendingsins er þá 5 · 18 = 90.
Við notum formúluna: R =  · b · h (lengd · breidd · hæð).

Þegar strendingurinn er teningur er lengd allra hliðanna hin sama.
Við köllum hliðina a og notum formúluna: R = a · a · a

3,5 cm 

4,
0 
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2,
0 

cm
 

4,0 cm 

4,
0 
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4,0
 cm

 

Sýnidæmi

Reiknaðu rúmmál réttstrendinganna. a b

a R =  · b · h b R = a · a · a
 R = 3,5 · 4,0 · 2,0 = 28,0  R = 4,0 · 4,0 · 4,0 = 64,0
 Rúmmálið er 28,0 cm3.  Rúmmálið er 64,0 cm3.

Rúmmál
Stærð rúmmyndar má mæla í
• rúmsentimetrum, cm3

• rúmdesimetrum, dm3

• rúmmetrum, m3

 1 cm3 1 dm3 

10 cm 10
 cm

10
 c

m

1 cm

1 cm
1 cm

Viðfangsefni
■ Að reikna rúmmál
■ Algebrustæður: Formúlur fyrir 

rúmmál
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Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir: Askja undir kara-
mellur
Nemendur búa til, teikna eða 
einungis reikna rúmmál öskju sem á 
að rúma 72 karamellur. Hverri 
karamellu er pakkað í bréf. Hver 
innpökkuð karamella er teningslaga 
og er hver hlið 2 cm á lengd. Hvernig 
getur askjan verið í laginu? 

Lausn:
Þetta er tiltölulega opið verkefni 
með margar lausnir. Ef keppt er að 
því að askjan verði nákvæmlega í 
þeirri stærð, sem nægir til að rúma 
allar karamellurnar, er um nokkrar 
lausnir að ræða:

Lengd Breidd Hæð
12 cm 12 cm 4 cm
18 cm 8 cm 4 cm
12 cm 8 cm 6 cm
12 cm 6 cm 8 cm

Raunverkefni
Stærsta rúmmálið (spil)
Búnaður: Teningar, ef til vill spila-
stokkur og sentikubbar.

Nemendur kasta þremur teningum. 
Þeir segja til um hvert rúmmálið er, 
þ.e.a.s. hve margir sentikubbar eiga 
að vera í réttstrendingnum. Tveir 
teninganna ákvarða hve margir 
teningar eru í grunnfletinum. Þriðji 
teningurinn segir til um hæðina.

Dæmi:
Upp koma á teningnum tölurnar 3, 4 
og 3.
Réttstrendingurinn getur þá verið 
þannig:
– Botn sem er 3 · 4 kubbar og hæð 

3 kubbar
 eða
– botn sem er 3 · 3 kubbar og hæð 

4 kubbar.

Spilið verður nokkuð erfiðara ef 
spilað er án sentikubba og með 
teningum með tölum upp í 10. Einnig 
má nota spilastokk án mannspilanna. 
Síðan draga leikmenn þrjú spil í 
hverri umferð, tvö þeirra segja til um 
flatarmál botnsins í réttstrendingnum 
og hið þriðja um hæðina. Rétt er að 
leikmenn teikni skissu af réttstrend-
ingnum í hverri umferð og skrái 
málin og rúmmálið. Það er gott ef 
nemendur taka til umhugsunar hvort 
það skiptir máli – til að fá sem stærst 
rúmmál – að grunnflöturinn sé eins 
stór og hægt er eða hæðin.

Frekari þjálfun í að reikna rúm-
mál
Á verkefnablaði 6.84 (Rúmmál 
strendinga 3) í verkefnahefti Stiku 2b 
svipar verkefnunum til þeirra sem 
eru á bls. 23. Með þeim fá nemendur 
meiri þjálfun í að reikna rúmmál 
samsettra mynda.

inga en teningar eru teiknaðir inn í 
myndirnar eins og á bls. 22.

Byggja réttstrendinga með 
sentikubbum
Nemendur búa til einfalda rétt-
strendinga með sentikubbum, 
einfestukubbum eða öðru slíku og 
athuga fjölda teninga sem þarf. 
Kennari getur búið til einhvern 
réttstrendinginn á verkefnablöðunum 
og nemandi tekur hann í sundur til 
að kanna úr hve mörgum teningum 
hann var búinn til. 

Beina þarf sjónum að
– fjölda teninga í botni (grunnfleti) 

réttstrendingsins
– fjölda slíkra laga í réttstrendingnum
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 5.75 Reiknaðu rúmmál réttstrendinganna.
  a  b c

 5.76 Reiknaðu rúmmál réttstrendings með þessi mál:
  a   = 9, b = 7 og h = 5 c  = 4,5, b = 6 og h = 7
  b  = 15, b = 8 og h = 12 d   = 3,6, b = 2,5 og h = 4,5  

 5.77 Reiknaðu rúmmál myndanna.
  a  b

 5.78 Reiknaðu rúmmál myndanna.
  a  b
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verkefnunum á bls. 23). Benda þarf 
nemendum á að í báðum tilvikum er 
um að ræða talningu mælieininga. 
Gengið er út frá teningi þar sem 
allar hliðar eru annaðhvort 1 cm,  
1 dm eða 1 m. Í eldhúsinu er 
mælieiningin 1 dm3 mjög hentug. 
Þess vegna hefur hún fengið sérstakt 
nafn: 1 lítri. Hey eða sandur eru 
dæmi um farm sem er mældur í m3. 
Talning mælieininga gefur sama svar 
hvort sem notaður er teningur eða 
lítramál. Ef ganga á úr skugga um 
hvað fata rúmar má hella nokkrum 
sinnum í hana úr eins-lítra-teningn-
um. Ef við reynum að fylla fötuna 
með raunverulegum teningum 
kemur brátt í ljós að mikið rými 
verður afgangs. Þegar rúmmál 
réttstrendings hins vegar er mælt 
munu teningarnir fylla alveg út í 
hann. En einnig í þessu tilviki er hægt 
að fylla réttstrendinginn með vatni 
með því að hella í hann úr eins-lítra-

hvers vegna formúlan og útreikning-
arnir eru eins og raun ber vitni. Eins 
og á við um alla vinnu með mæli-
einingar felst mæling í að telja 
mælieiningar. Mælieiningin í þessu 
tilviki er rúmmetri. Gott er að 
nemendur geti hugsað um rúmmetra 
sem tening. Þegar rúmmálið er 
reiknað út er því fundið hvað pláss 
er fyrir marga teninga í gámnum. 

Nr. 5.82
Nemendur finna hve miklu var safnað 
af umbúðum með því að margfalda 
rúmmál gámsins með 12. Þar næst 
finna þeir þyngd umbúðanna.

 Bls. 25
Sýnidæmi
Margir nemendur eiga erfitt með að 
skilja tengslin milli þess rúmmáls sem 
gjarnan er notað í hversdagslífinu 
(desilítri og lítri) og rúmmáls sem er 
afrakstur útreikninga (eins og t.d. í 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 24
Nr. 5.79
Nemendur reikna út rúmmál eins 
tenings (27 cm3). Því næst reikna 
þeir rúmmál kassans (1620 cm3). Í 
c-lið eiga nemendur að finna hve 
margir teningar komast fyrir í 
kassanum. Ef þeir deila með rúmmáli 
eins tenings í rúmmál kassans segir 
svarið til um fjölda teninga sem 
komast fyrir í þessum kassa svo 
fremi hægt sé að breyta lögun 
teninganna þannig að þeir „aðlagi 
sig“ plássinu í kassanum (1620 : 27 = 
60). Ef maður til dæmis fyllir tening-
inn af vatni og hellir vatninu í 
kassann er rými fyrir 60 slíka 
teningsskammta af vatni. Sé hins 
vegar ekki hægt að breyta lögun 
teninganna má hugsa sér að í neðsta 
laginu sé pláss fyrir þrjár raðir með 
sex teningum í hverri röð og 
jafnframt að pláss sé fyrir þrjú slík 
lög. Fjöldi teninganna verður þá  
6 · 3 · 3 = 54 teningar. 

Nemendur vinna saman að þessu 
verkefni. Þar sem ein rétt lausn er 
ekki beinlínis fyrir hendi gefur 
verkefnið tilefni til umræðna og að 
það sé skoðað frá mismunandi 
sjónarhornum.

Nr. 5.80
Nemendur teikna skissu af kennslu-
stofunni og finna hve margir rúm-
metrar komast fyrir í henni.

Sýnidæmi
Í sýnidæminu eru rúmmálsútreikn-
ingar tengdir verkefni úr hversdags-
lífinu og mál í tugabrotum. Hér er 
eðlilegt að nota vasareikni.

Nr. 5.81
Nemendur reikna út rúmmál 
gámanna. Tilgangurinn með þessum 
dæmum er að þeir nái valdi á þeirri 
aðgerð að setja tölur inn í formúlu 
og nota hana í útreikningi. Því er best 
að láta nemendur nota vasareikni.

Mikilvægt er að nemendur skilji 
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 5.79 Guðrún á marga teninga eins og þennan.
  a  Hvað er rúmmál hans margir  

rúmsentimetrar (cm3)? 

Guðrún á kassa sem hún ætlar að geyma teningana í.
  b Hvað er rúmmál kassans margir rúmsentimetrar (cm3)?
  c Hve mörgum teningum getur Guðrún komið fyrir  
   í kassanum?

 5.80 Kennslustofa er 12,0 m á lengd, 8,0 m á breidd og 3,0 m á hæð.
  a Teiknaðu skissu af kennslustofunni og skráðu málin  
   á teikninguna.
  b Hve margir m3 er kennslustofan?

 5.81 Reiknaðu rúmmál þessara gáma.
  a  b

  

5.82   Íþróttalið hóf söfnun á alls kyns  
umbúðum til endurvinnslu. 
Liðið fyllti 12 slíka gáma.

 a Hvað safnaði liðið mörgum  
  rúmmetrum af umbúðum til endurvinnslu?

  1 m3 vó að meðaltali 620 kg.
 b Hve mörgum kílóum af umbúðum safnaði liðið?
 c Hve mörgum tonnum safnaði liðið?

Sýnidæmi

Reiknaðu rúmmál gámsins á myndinni.
Notaðu vasareikni og námundaðu svarið  
að einum aukastaf.

R =  · b · h 
R = 4,20 · 2,25 · 1,75 = 16,5375 ≈ 16,5
Rúmmálið er 16,5 m3. 

3,0 cm 

3,
0 

cm
 

3,0
 cm

 

9,0 cm
 

18 cm 10
 cm

 

Þú getur notað  
vasareikni við að leysa 

þessi verkefni.

Viðfangsefni
■ Rúmmál og rúmmálsútreikn-

ingar
■ Að setja inn í formúlur
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Hér er ágæt viðbótaræfing:
■ Hve marga vörubíla þarf til að þekja 

fótboltavöll með 10 cm þykku lagi 
af mold þegar völlurinn er 110 
metra langur og 70 metra breiður? 
(Það þarf 0,1 · 110 · 70 = 770 m3 
eða 770 : 5,67 = 136 vörubílar.)

Auðveldari verkefni
Nemendur nota vasareikni við þessi 
verkefni. Þeir, sem ráða illa við þau, 
þurfa að vinna meira með áþreifanleg 
hjálpartæki eins og t.d. sentikubba. 
Það skiptir meira máli að þeir þrói 
með sér skilning á rúmmálsreikn-
ingum en að þeir reikni vélrænt mörg 
verkefni með utanaðlærðri formúlu 
og vasareikni.

Erfiðari verkefni 
Í tengslum við verkefni 5.80 má fá 
nemendum það verkefni að kanna hve 
lengi andrúmsloftið í kennslustofunni 
helst „ferskt“ þegar hver maður þarf 
um það bil 9 lítra af lofti á sekúndu.

Svar: Níu lítrar af lofti á sekúndu 
samsvara: 9 · 60 · 60 = 32 400 lítrum 
á klst. eða um það bil 30 m3 á klst. 
Kennslustofan í verkefninu er 288 m3 
að rúmmáli. Það þýðir að í henni er 
nóg loft fyrir um það bil tíu manns á 
einni klukkustund.

Raunverkefni
Búa til réttstrendinga með 
ákveðnu rúmmáli
Búnaður: 60 sentikubbar handa 
hverjum hópi.

Hér er farið öfugt að miðað við 
fyrri verkefni. Nú er rúmmálið gefið 
upp og nemendur eiga að finna stærð 
grunnflatar og hæð. Segja þarf þeim að 
hver sentikubbur tákni 1 dm3, þ.e. 1 
lítra. Verkefnið felst í að byggja/teikna 
réttstrendinga með eftirfarandi 
rúmmál:

24 lítrar, 36 lítrar, 60 lítrar.
Nemendur reyna að finna eins 

margar lausnir og hægt er:
24 lítrar/dm3:
2 · 6 · 2,  2 · 2 · 6,  2 · 4 · 3,  3 · 4 · 2,  
1 · 12 · 2
 
36 lítrar/dm3:
2 · 3 · 6,  3 · 6 · 2,  3 · 3 · 4,  2 · 2 · 9,  
9 · 2 · 2

60 lítrar/dm3:
2 · 15 · 2,  2 · 6 · 5,  2 · 3 · 10,  4 · 5 · 3

Nr. 5.84
Nemendur reikna rúmmálið og gefa 
svörin upp í lítrum.
■ Í b-lið verður svarið 30 · 14 · 25 = 

10 500 cm3. Þegar ég breyti þessari 
tölu í dm3 – eigum við þá að flytja 
kommuna um eitt sæti, þ.e. breyta 
tölunni í 1050 dm3? (Nei, vegna þess 
að við verðum að breyta öllum lengd- 
unum í dm: 3 · 1,4 · 2,5 = 10,5 dm3.) 

■ Hvað er þá pláss fyrir marga 1 cm3 
teninga í 1 dm3? (Þúsund, þ.e. 10 · 
10 · 10.)

Nr. 5.85
Nemendur finna út hvað kassinn 
rúmar og hve mikið þvottaefni 
rúmast í honum þegar það nemur 
4
5 af kassanum.

Nr. 5.86
Nemendur finna magnið af möl, fyrst 
í m3 og síðan í lítrum. Þeir finna 
þyngd slíks farms og svo 16 farma.

teningi. Þegar finna skal rúmmál 
réttstrendinga er hægt að nota báðar 
þessar aðferðir; hins vegar er yfirleitt 
auðveldara að reikna rúmmál með 
því að telja og/eða margfalda.

Nr. 5.83
Nemendur reikna rúmmálið með því 
að margfalda fjölda mælieininga sem 
komast fyrir með fram hverri hlið. 
Þannig finnst svarið í dm3. Gott er að 
kennari sýni nemendum hvernig 
þetta tengist talningu teninga. Í a-lið 
geta nemendur hugsað sér að þeir 
stafli teningum með hliðarlengdina 1 
dm í kassann. Leyfilegt er að skipta 
teningunum til helminga. Þannig er 
hægt að fylla kassann alveg. Fjöldi 
teninganna verður sá sami og ef 
lítramál er fyllt með vatni og vatninu 
hellt í kassann. Þá gætum við fyllt 
kassann 4 · 1,5 · 2 = 12 sinnum.
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 5.83 Hve margir lítrar rúmast í þessum kössum?
  a  b

 5.84  Taflan sýnir lengd, breidd og hæð nokkurra réttstrendinga. 
Reiknaðu rúmmál hvers þeirra og skráðu svörin í lítrum. 
Mundu að breyta öllum mælitölum í dm áður en þú reiknar.

 5.85 Kassi með þvottaefni er í laginu eins og réttstrendingur.  
  Málin eru 2,4 dm, 3,3 dm og 1,0 dm.
  a Hve margir lítrar af þvottaefni rúmast í kassanum?
  b  Hve mikið af þvottaefni er í kassanum þegar hann  

er fullur að 4
5 hlutum?

 5.86  Vörubíll flytur möl og reiknað er með að mölin nái upp að 
brún hliðarkantanna sem eru 0,75 m háir. Gert er ráð fyrir að 
yfirborðið sé allt jafn hátt.

  a Hve margir m3 af möl eru á palli bílsins?
  b Hvað eru það margir lítrar?
  c Hvað vegur mölin í kílógrömmum þegar 1 lítri vegur 1,9 kg?

  Dag einn fór vörubíllinn 16 ferðir með fullan pall af möl.
  d Hve mörg tonn flutti bíllinn þennan dag?

Sýnidæmi

Hve margir lítrar komast  
fyrir í þessu íláti?

R =  · b · h 
R = 2,5 · 2,0 · 3,0 = 15
Rúmmálið er 15 dm3 = 15 lítrar. 

2 
dm

3,5 dm 
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Lengd Breidd Hæð Rúmmál í lítrum

a 3,5 dm 2,4 dm 2,0 dm

b 30 cm 14 cm 25 cm

c 25 cm 1,6 dm 40 cm

d 0,6 m 0,24 m 0,5 m

1 dm3

10 cm 10
 cm10

 c
m
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Nr. 5.93
Nemendur reikna fjölda sekúndna. 
Gott er að varpa fram fleiri spurn-
ingum í stíl við fyrri spurningarnar.

Nr. 5.94
Nemendur lesa í nákvæmlega eina 
mínútu. Kennari getur tekið tímann 
fyrir alla í einu eða nemendur 
skiptast á að lesa og taka tímann. 
Nemendur nota gögnin og finna út 
hve mörg orð þeir lesa á 20 mínút-
um og hve lengi þeir eru að lesa 
5000 orð.
■ Getið þið fundið hve mörg orð um 

það bil eru í bókinni? (Nemendur 
geta fundið fjölda orða á blaðsíðu og 
margfaldað síðan með fjölda 
blaðsíðna.) 

■ Hve langan tíma væruð þið þá að 
lesa bókina?

er ólíkt er fjöldinn í hópunum. Gott 
er að nemendur noti talnalínu við 
útreikningana eða hoppi í huganum. 
Rétt er að leyfa nemendum að finna 
sínar eigin leiðir. 

 Bls. 27
Nr. 5.90–5.91
Nemendur nota upplýsingar í 
textanum til að svara spurningum.

Nr. 5.92
Nemendur reikna út mínútufjölda:
■ Hve margar mínútur eru í 3 klukku-

tímum? (180 mín.).
■ Hvernig fannstu svarið? (Ég reiknaði 

þannig: 3 ∙ 60.)
■ Hve margar mínútur eru í hálftíma? 

(30 mín.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Ég bara veit 

það.)
■ Allt í lagi en hvaða dæmi getum við 

búið til sem sýnir rétt svar? (60 : 2.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 26
Nr. 5.87–5.89
Nemendur reikna tímann sem líður 
milli tímasetninganna tveggja í hverju 
verkefni. 

Hugsanlega þarf að rifja upp 
helstu atriði í þessum efnum. Bæði 
er um að ræða hefðbundnar klukkur 
og stafrænar. Nemendur þurfa að 
geta lesið bæði af hefðbundnum og 
stafrænum klukkum og breytt 
annarri framsetningunni í hina. 

Sólarhringnum er skipt í annað-
hvort 2 · 12 eða 24 klukkustundir. 
Skiptingin 2 · 12 er notuð í öllum 
hefðbundnum klukkum en stafrænar 
klukkur geta í flestum tilfellum gefið 
upp báðar tímasetningar. Ef til vill eru 
flestar klukkur nemenda stilltar á 24 
klukkustunda skiptingu. Sé klukka 
stillt á 12 klukkustunda skiptingu er 
oftast notuð skammstöfunin a.m. 
(latína: ante merediem) sem táknar 
fyrstu 12 klukkustundirnar en p.m. 
(post merediem) sem táknar þá 
síðari 12 klukkstundirnar. Latnesku 
orðin tákna þannig fyrir og eftir 
miðpunkt dagsins, hádegi. 

Í einum klukkutíma eru 60 
mínútur. Það merkir að breyting úr 
einni mælieiningu í aðra verður 
öðruvísi en í okkar venjulega 
tugakerfi. Hentugt getur verið að 
sýna nemendum hvað er líkt og hvað 
ólíkt við að leggja saman eða draga 
frá með tíma og hins vegar í tuga-
kerfinu. Það sem er líkt er að skipt 
er milli mælieininga með því að 
sameina og skipta hópum. Það sem 
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Tími og tímaútreikningar

 5.87 Hve langur tími líður milli tímasetninganna?
  a  c 

 

  b  d 

  
 5.88  Taflan hér á eftir sýnir flugferðir frá Keflavíkurflugvelli  
  einn daginn. Reiknaðu út hve langan tíma flugferðirnar tóku.

 5.89  Vésteinn sofnaði eitt kvöldið kl. 22:45 og vaknaði næsta 
morgun kl. 07:05. 

  Hve margar klukkustundir og mínútur svaf Vésteinn?

Sýnidæmi

Hve langur tími líður frá kl. 14:40 til kl. 18:15?

  Frá kl. 14:40 til 15:00 eru:  20 mín.
  Frá kl. 15:00 til 18:00 eru: 3 klst.
 3 klst. + 20 mín. + 15 mín. = Frá kl. 18:00 til 18:15 eru: 15 mín.
 3 klst. og 35 mín.  3 klst. og 35 mín.

14:40 17:40 18:00 18:15

+3 klst. +20 mín. +15 mín.

Áfangastaður Brottfarartími Komutími

a Kaupmannahöfn 07:20 10:20

b London 08:30 11:35

c Helsinki 09:30 13:00

d Mílanó 10:05 13:55

e Munchen 12:10 15:55

f Boston 16:45 22:25

Og ég reikna 
þetta svona.Ég nota 

talnalínu.

Kl. 8:30  Íslenska

Kl. 10:00 Stærðfræði

Kl. 11:30 Frímínútur

Kl. 12:15 Náttúrufræði

Viðfangsefni
■ Lesa af og skilja stafrænar og 

hefðbundnar klukkur
■ Reikna tímann milli tveggja 

tímasetninga
■ Breyta mælieiningum í aðrar, 

þ.e. klukkustundum, mínútum 
og sekúndum

Búnaður
■ Ef til vill kennsluklukka 

(verkefnablað 5.2 (Klukka) í 
verkefnahefti Stiku 1a)
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mikill kostur ef forráðamenn 
nemenda taka þátt í þessari vinnu.

Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir
Þór fyllti baðkarið í verkefni 5.95 og 
5.96 af vatni. Hann skrúfar frá 
krananum og tekur tappann úr 
baðkarinu á sama tíma. Hve langan 
tíma er baðkarið að tæmast?

Lausn:
Finna skal hve langan tíma baðkarið 
er að tæmast þegar skrúfað er frá 
krananum. Nemendur þurfa þá að 
finna hvað breytist þegar vatn rennur 
bæði í baðkarið og úr því. Ef til vill er 
auðveldast að hugsa sem svo að á 
einni mínútu renna 4 lítrar í baðkarið 
en 10 lítrar úr því. Niðurstaðan er þá 
sú að í baðkarinu minnkar um 6 lítra 
á mínútu; baðkarið verður þá tómt 
eftir 120 : 6 = 20 mínútur.

Raunverkefni
24 (spil)
Búnaður: Þrír teningar í mismunandi 
litum handa hverju leikmannapari.

Hvor leikmaður byrjar á ákveðnum 
tímapunkti, t.d. um miðnætti, kl. 0:00. 
Leikmenn koma sér saman um hvaða 
teningur segir til um klukkutímana. 
Hinir teningarnir tveir mynda 
sameiginlega mínúturnar.

Leikmenn kasta til skiptis þremur 
teningum. Úr þeim er mynduð 
tímalengd sem leggja á við tíma-
setninguna sem nemendur hafa fyrir. 
Ef leikmaður fær 3 á klukkustunda-
teningnum og 2 og 4 á hinum 
tveimur getur hann búið til tíma-
setninguna 3 klst. og 42 mínútur.  
Hafi leikmaðurinn áður verið  
kominn til kl. 8:00 hoppar hann  
fram til kl. 11:42.

Samþætting við íslensku
Ef samþætting stærðfræði og íslensku 
á sér stað getur nemandi t.d. skrifað 
stutta „glæpasögu“ þar sem gengið 
er í byrjun út frá tímatöflu rútubíls. 
Morð eða þjófnaður hefur orðið í 
rútunni á ákveðnum tíma. Smásagan 
getur lýst því hvernig leynilögreglu-
maður kannar fjarvistarsönnun allra 
farþeganna, þ.e.a.s. hvar þeir voru á 
ákveðnum tímum og hvar rútan var á 
hverjum tíma.

Nr. 5.96
Þetta dæmi er svipað og dæmið á 
undan. Vatnsrennslið hér er þó 
greiðara en áður.

Auðveldari verkefni
Kennari sýnir nemendum hvernig 
þeir geta hoppað á tómri talnalínu til 
að reikna mismuninn milli tímasetn-
inganna. Mestu skiptir að sýna 
breytingu á 60 mínútum í eina 
klukkustund og öfugt. Ef nemendur 
eru óvissir um þetta og um hvernig 
leysa má verkefnin er rétt að þeir fái 
hefðbundna klukku í hendurnar sem 
þeir getað „hoppað á“, sjá verkefna-
blað 5.2 (Klukka) í Stiku 1a.

Rétt er að nemendur, sem kunna 
ekki fyllilega á klukku, vinni frekar 
verkefni þar sem þeir geta þjálfast í 
þeim námsþætti. Bent skal á eftir-
farandi: verkefnablöð 68–73 í 
verkefnahefti Sprota 3a og 4.41–4.49 
í verkefnahefti Sprota 4a. Það er 

Nr. 5.95
Nemendur finna hve margir lítrar 
eru í baðkarinu eftir eina mínútu og 
eftir fimm mínútur. Því næst finna 
þeir hve langan tíma tekur að fylla 
baðkarið sem tekur 120 lítra. 

Benda má nemendum á að nota 
tvöfalda talnalínu. Fyrst verða þeir að 
finna hve margir lítrar renna á 
mínútu þegar magnið eftir 15 
sekúndur er uppgefið. Auðveldast er 
líklega að nota 60 sekúndur í stað 
einnar mínútu.
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Varðandi b- og c-lið getur komið sér 
vel að byrja með nýja teikningu til að 
tákna vatnsmagnið á einni mínútu. Sú 
teikning gæti verið þannig:
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               5.90   Í tölvuleik nokkrum keppa dvergur, riddari, álfur, drottning og 
vitringur um að komast á hestum yfir landið Ervindor á sem 
skemmstum tíma. 

  a  Dvergurinn Khaleon notaði 2 klst. og 15 mín. til að ríða 
þvert yfir landið Ervindor. Riddarinn Abelus var 130 mín.  
á leiðinni. Hvor þeirra notaði styttri tíma?

  Álfurinn Merith var einu korteri lengur á leiðinni en Abelus.
  b  Hvað var Merith lengi á leiðinni? 

5.91   Hinn vitri Taromir hóf ferð sína yfir Ervindor kl. 19:45  
og lauk ferðinni kl. 22:13.

  a  Hve lengi var Taromir á leiðinni?

   Isidora drottning lauk sinni ferð yfir Ervindor kl. 00:25. Þá 
hafði hún verið á ferðinni í 1 klst. og 50 mín.

  b Hvað var klukkan þegar hún lagði af stað?

 5.92 Hve margar mínútur eru í 
  a 3 klst.? c 8 klst.? e 3 

1
2  klst.? 

  b 5 klst.? d 15 klst.? f 6 1
4  klst.? 

 5.93 Hve margar sekúndur eru í 
  a 4 mínútum? c 2 1

2  mínútu? e 2 klst.?

  b 6 mínútum? d 3 1
3 

 mínútu? f 4 1
2 

 klst.?

 5.94 Hvað lestu hratt? Lestu í bók í nákvæmlega eina mínútu.  
  a Teldu hvað þú last mörg orð.
  b Reiknaðu út hve mörg orð þú lest á 20 mínútum.
  c  Hve lengi ertu að lesa 5000 orð?

 5.95 Eva ætlar að fylla baðkarið af vatni. 
  Það tekur 15 sekúndur að láta einn lítra renna.
  a Hve marga lítra lætur Eva renna á 1 mínútu?
  b Hve marga lítra lætur Eva renna á 5 mínútum?
  c Hve langan tíma tekur að fylla baðkarið?

 5.96  Það tekur einungis 6 sekúndur að láta 1 lítra renna  
úr sama baðkari.

  a Hve margir lítrar renna úr baðkarinu á 1 mínútu?
  b Hve margir lítrar renna úr baðkarinu á 5 mínútum?
  c Hve lengi er baðkarið að tæmast?

120 J
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fyrst næstum því lárétt og verður 
síðan æ brattari.)

 Bls. 29
Nr. 5.101–5.103
Nemendur finna meðalhraðann með 
því að deila í vegalengdina, sem ekin 
hefur verið, með tímanum sem 
ferðin tók. Það er auðveldara að 
reikna hraðann þegar klukkustunda-
fjöldinn, sem er notaður, er heil tala 
eins og við á um tvö fyrstu dæmin. 
En í dæmi 5.103 geta nemendur 
einnig fundið hraðann með því að 
deila í vegalengdina með tímanum, 
þ.e. 30 : 2,5.

Ástæða þess að nemendum finnst 
þetta erfitt er í fyrsta lagi að tugabrot 
eru erfiðari viðfangs en náttúrulegar 
tölur. Þar við bætist að margir 
nemendur líta á deilingu sem 
skiptingu enda eru þeir vanir slíkum 
dæmum. Deiling felst í þessum 
skilningi í að skipta einhverju – til 

fjöldann sem ekið er á uppgefnum 
klukkustundafjölda,

– x-ásnum til að finna hve langan 
tíma það tekur að aka í bíl 
vegalengd sem gefin er upp;

– aukninguna, sem línuritið sýnir, til 
að finna hraðann.

Nemendur geta kannað breytingar á 
línuritinu við mismunandi hraða:
■ Hve langt hefur bíl B verið ekið eftir 

hálftíma? (0 km, hann er ekki farinn 
af stað!)

■ Hvernig getum við séð hvor bíllinn fer 
hraðar? (Það er bíll B því línan, sem 
táknar hann, er brattari.)

■ Hvernig hefði línuritið litið út ef bíll B 
hefði farið af stað 1 klst. á eftir bíl A 
en hraði bílanna verið sá sami? 
(Línuritið hefði þá sýnt tvær samsíða 
línur.) 

■ Hvernig lítur það línurit út sem sýnir 
bíl sem ekur hægt í upphafi en eykur 
hraðann smám saman? (Línan er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 28
Samræðumynd
Ræðið um hraða bíla, hjólreiða-
manna, gangandi vegfarenda o.fl., 
bæði í km/klst. og í m/sek.
■ Hvað merkir það að bíl sé ekið á 

hraðanum 60 km á klukkustund. 
(Það þýðir að ef maður heldur þeim 
hraða nákvæmlega í einn klukkutíma 
þá ekur maður 60 km vegalengd.)

Kennari varpar fram spurningum þar 
sem nemendur eiga að finna hraðann, 
vegalengdina eða tímann:
■ Ef ég er 10 mínútur að fara 1 km 

– á hvaða hraða er ég þá? (Þá ferðu 
6 km á klukkustund þannig að 
hraðinn er 6 km/klst.)

■ Ef ég ek á hraðanum 100 km/klst. í 
15 mínútur – hve langt kemst ég þá? 
(15 mínútur eru einn fjórði hluti úr 
klukkustund þannig að þú ferð 100 : 
4 = 25 km vegalengd.)

■ Hundur hljóp vegalengd á hraðanum 
um það bil 12 km/klst. Hve langt fór 
hann á 8 klst. (96 km.)

Nr. 5.97–5.99
Nemendur finna vegalengdina út frá 
þeim hraða og tíma sem gefnir eru 
upp. Gott er að nemendur notfæri 
sér að teikna tvöfalda talnalínu, 
einnig við dæmi 5.98 og 5.99.
■ Hve langt hjólar Inga á 10 mínútum? 

(2 km.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Til dæmis 

Hún hjólaði 6 km á hálftíma; 10 
mínútur eru þriðjungur af þeim tíma 
og 2 km eru þriðjungur af 6 km.)

■ Hve langan tíma er hún að hlaupa  
1 km? (5 mín.)

■ Hvernig fannstu svarið? (Til dæmis: 
Hún var 60 mín. að hlaupa 12 km; 
þá notar hún á km: 60 : 12 = 5 mín.)

Nr. 5.100
Nemendur lesa úr línuritinu og svara 
spurningunum. Í línuriti sem þessu 
eru þrenns konar verkefni. Nem-
endur lesa af
– y-ásnum til að finna kílómetra-
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Vegalengd,  
hraði og tími

Við þessi verkefni er gengið út frá því að ekið sé á jöfnum hraða. 
Í raunveruleikanum er hraðinn oft misjafn en hér er notast við 
hraðann að meðaltali, þ.e. meðalhraða.

 5.97 Bíll ekur 80 km á klukkustund.  
  Hve langt fer bíllinn á 
  a 2 klst.? b 5 klst.? c 1

2 
 klst.?

 5.98 Ragnar gengur 4 kílómetra á einum klukkutíma. 
  Hve langt gengur hann á 

  a 2 klst.? b 1
2 

 klst.? c 15 mín.?

 5.99 Inga hjólar 12 kílómetra á einni klukkustund. 
  Hve langt hjólar hún á 
  a 2 klst.? b 3 klst.? c 1

2 
 klst.?

 5.100 Þetta línurit sýnir ferð tveggja bíla, A og B. Bílarnir hefja  
  ferðina frá sama stað og aka í sömu átt. Notaðu línuritið  
  til að svara spurningunum.
  a Hvor bíllinn lagði af stað á undan?
  b Hver er hraði bíls A?
  c Hver er hraði bíls B?
  d  Hve lengi þarf bíll B að aka  

til að ná bíl A?

0 80 160 240

0 1 2 3

Viðfangsefni
■ Vegalengd, hraði og tími út frá 

km/klst.
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Erfiðari verkefni 
Fleiri þrautalausnir
Á verkefnablaði 7.13 (Þrautalausnir í 
tölfræði) í verkefnahefti Stiku 3a eru 
verkefni í stíl við dæmi 5.100. Á 
verkefnablaði 6.130 (Hraði og tími) í 
verkefnahefti Stiku 2b eru fleiri 
heilabrot um hraða og tíma.

Raunverkefni
Hraðaeftirlit
Búnaður: Málband, skeiðklukka og 
tölva með töflureikni.

Nemendur kanna hraða bíla sem 
aka fram hjá skólanum. Þeir búa til 
súlurit yfir niðurstöðurnar.

Nemendur vinna saman í hópum. 
Þeir mæla ákveðna vegalengd, t.d. 
100–250 m. Byrjunarpunkturinn þarf 
að vera greinilegur þannig að 
nemendur geti sett skeiðklukkuna í 
gang nákvæmlega þegar bílarnir fara 
fram hjá þessum punkti. Vegalengdin 
þarf að vera þannig að bílarnir aki á 
jöfnum hraða, þ.e.a.s. engar hraða-
hindranir eða slíkt. Endapunkturinn 
verður einnig að vera greinilegur 
þannig að þeir geti mælt með 
nákvæmni tímann sem bílarnir fara 
þessa vegalengd. Þeir taka tímann á 
að minnsta kosti 20 bílum. Síðan skrá 
þeir niðurstöðurnar í töflureikni.

Kennari fylgist með hvort nem-
endum tekst að finna formúlu til að 
reikna hraðann. Auðveldast er að 
nota metra á sekúndu. Því næst skrá 
nemendur formúluna sem breytir 
hraðanum í km/klst. Þeir þurfa því að 
finna út hve langt bíllinn fer á einni 
klukkustund og þegar vitað er hve 
langt hann fer á einni sekúndu. Með 
því að margfalda með 60 fæst fjöldi 
metra á mínútu. Með því að marg-
falda með 60 einu sinni enn fæst 
fjöldi metra á klukkustund. Með því 
síðan að deila með 1000 fæst fjöldi 
km á klukkustund. Með því að reikna 
þetta í einu skrefi samsvarar það  
því að margfalda með 3,6  
(þ.e. 60 · 60 : 1000).

Töflureiknirinn getur þá litið um 
það bil svona út miðað við vega-
lengdina 150 m.

A B C D E

1

2 Bíll Vegalengd (m) Tími (sek.) Hraði (m/sek.) Hraði (m/klst.)

3 1 150 = b3/c3 = d3 * 3,6

4 2 150

5 3 150Að lokum geta nemendur búið til 
súlurit yfir hraða bílanna.

Nr. 5.105
Hér þurfa nemendur að lesa af línu- 
riti. Beina þarf athyglinni að því að 
hraði segir til um þá vegalengd sem 
bíll fer á einni klukkustund. Á 
línuritinu þarf því að finna hve mikið 
línan stígur á einni klukkustund.

Nemendur geta notað reglustiku 
til að segja til um meðalhraðann í 
e-lið. Þá leggja þeir reglustikuna á 
upphafspunktinn (0, 0) og endapunkt 
línunnar (5, 280) og lesa úr línuritinu 
hve langt bíllinn hefur farið á 1 klst. 
Einnig má fara þá leið að deila í 280 
með 5.

Auðveldari verkefni
Benda má nemendum á að nota 
tvöfalda talnalínu til að reikna út 
hraða eins og sýnt er í tengslum við 
verkefni 5.97. Klukkustundirnar eru 
skráðar undir talnalínuna en vega-
lengd fyrir ofan. Þegar bíl er ekið á 
jöfnum hraða er hlutfallið milli tíma 
og vegalengdar óbreytt.

dæmis milli nokkurra manna – og þá 
er að sjálfsögðu deilt með heilli tölu. 
Verið getur að nemendur skilji þetta 
betur með því að hugsa um deilingu 
með orðasambandinu „gengur upp í“.  
Í verkefninu, sem hér um ræðir, 
samsvarar þetta því að hugsa: „Hve 
oft gengur 2,5 upp í 30?“ Finna má 
svarið á marga vegu, til dæmis: 2,5 
gengur 4 sinnum upp í 10 og þar 
með 12 sinnum upp í 30.

Kennari leggur fleiri slík verkefni 
fyrir nemendur:
■ María hjólar 9 km á hálftíma. Á 

hvaða hraða hjólaði hún? (18 km/klst.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Til dæmis: 

Hálfur gengur 18 sinnum upp í 9; 
eða: Hún hjólar tvöfalt lengra á 
klukkutíma en á hálftíma.)

Nr. 5.104
Nemendur fylla út í töflurnar með 
tölunum sem vantar. Hraðann á að 
gefa upp í km/klst.
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 5.101 Ragna ók 210 km og var 3 klst. á leiðinni.  
  Hver var hraðinn að meðaltali?

 5.102 Júlíus ók 450 km og var 6 klst. á leiðinni.  
  Hver var meðalhraðinn?

 5.103 Aníta hljóp 30 km á 2 1
2 

  klukkutíma.  
  Hver var meðalhraðinn?

 5.104 Fylltu út í töflurnar.

 5.105 Upplýsingar um bílferð Kára og Heiðu má sjá í  
  línuritinu.
  a Hver var hraðinn fyrstu  
   klukkustundina?
  b Hve lengi stönsuðu þau?
  c Hver var hraðinn síðasta  
   klukkutímann?
  d Hvenær var hraðinn 70 km/klst.?
  e  Hver var meðalhraðinn um það bil  

í allri ferðinni? Þá þarf að reikna 
með þann tíma sem þau stönsuðu.

Sýnidæmi

Viðar ók frá Reykjavík að Dettifossi. Vegalengdin er um 560 kílómetrar.
Viðar var 8 klst. á leiðinni.
Hver var meðalhraðinn?

560 : 8 = 70
Meðalhraðinn var 70 km/klst.

Vegalengd Tími Hraði Vegalengd Tími Hraði

a 130 km 2 klst. d 4 klst. og 30 mín. 60 km/klst.

b 420 km 70 km/klst. e 20 km 20 mín.

c 3 klst. 65 km/klst. f 1200 km 2 klst.

Við finnum út  
hve langt bíllinn fer  
á einni klukkustund.
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Nr. 5.112
Nemendur finna vegalengdina sem 
Rósa fer þegar hún gengur á hrað-
anum 3 km/klst. í 20 mín. Einfaldast 
er líklega að hugsa þannig að 20 
mínútur séu þriðjungur úr klukku-
stund og hún fari því þriðjung af 
þeirri vegalengd sem hún kemst á 
einni klukkustund, þ.e. 1 km.

3 km/klst.

20 mín. 40 mín.

Nr. 5.113
Nemendur finna meðalhraðann með 
því að deila í heildarvegalengdina 
(300 km) með tímann í heild (5 
klst.).
■ Hver er meðalhraðinn? (60 km/klst.)
■ Hver var meðalhraðinn á fyrri 

leiðinni? (150 : 3 = 50 km/klst.)
■ Og hver var meðalhraðinn á leiðinni 

til baka? (150 : 2 = 75 km/klst.)

Nr. 5.109
Nemendur finna vegalengdina sem 
Stígur hleypur á hálfri mínútu.

Nr. 5.110
Nemendur finna meðalhraða 
íþróttafólksins með vasareikni. Í c-lið 
þurfa nemendur fyrst að finna fjölda 
sekúndna með því að reikna þannig: 
60 + 56,3 = 116,3 sekúndur.

Nr. 5.111
Til að finna meðalhraðann finna 
nemendur vegalengdina í heild og 
deila í hana með summu tímans sem 
notaður var. Nemendur geta notað 
vasareikni.
■ Hver var meðalhraðinn á allri 

leiðinni? (390 : 65 = 6,6 m/sek.)
■ Hvort var hraði Davíðs meiri á 

leiðinni frá A til B eða frá B til C?  
(Frá A til B því þá var hraðinn 6,66 
m/sek.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 30 
Nr. 5.106
Nemendur mæla tímann sem það 
tekur þá að ganga, skokka og hlaupa 
20 metra. Gott er að láta nemendur 
vinna þetta verkefni tvo og tvo 
saman. Þá geta þeir notað tímann að 
meðaltali (þ.e. tímann mitt á milli 
mælinganna tveggja). Síðan reikna 
þeir hraðann í hverju tilviki.

Til að finna lausnina getur verið 
skynsamlegt að láta nemendur hugsa 
fyrst með einfaldari tölum.
■ Hvernig funduð þið hraðann í 

verkefni 5.101? Þá vissum við hver 
vegalengdin var og tíminn. (Við 
deildum í vegalengdina með tím-
anum; 210 km : 3 klst.)

Hið sama eigum við að gera núna. 
Við vitum hver vegalengdin er, svo og 
tíminn, og eigum að finna hraðann. 
Fyrst deilum við í 20 m með tímann 
sem það tók ykkur að fara þessa 
vegalengd. Þannig finnum við hraðann 
í metrum á sekúndu (m/sek.).

Góð viðbótaræfing felst í að 
nemendur gangi, skokki og hlaupi 50 
metra á sama hraða og í 20 metra 
vegalengdinni. Þeir mæla tímann og 
reikna til að ganga úr skugga um að 
hraðinn sé sá sami.

Nr. 5.107–5.108
Nemendur deila í vegalengdina með 
tímanum til að finna hraðann í m/sek.
■ Á hvaða hraða hljóp Hilda? (100 : 20 

= 5 metrar á sekúndu.)
■ Hve langt hleypur Hilda þá á einni 

mínútu? (300 metra.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Annaðhvort 

með því að reikna 60 sek. · 5 m/sek 
eða 3 · 100.)

■ Hve langt hleypur hún á einni 
klukkustund með sama hraða? (60 · 
300 metrar = 18 000 m eða 18 km.)

■ Hver er þá hraði Hildu í km/klst.? 
(18 km/klst.)
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5.106 Mældu vegalengd sem er 20 metrar. 
  a Notaðu skeiðklukku og finndu hve langan tíma þú ert  
   að fara þessa vegalengd 
   • með því að ganga rólega
   • með því að skokka
   • með því að hlaupa eins hratt og þú getur
  b Reiknaðu hraðann í metrum á sekúndu í þessum þremur  
   tilraunum.

5.107 Þrúður hljóp 40 metra á 8 sekúndum. 
  Hve marga metra hljóp hún á sekúndu?

 5.108 Hilda hljóp 100 metra á 20 sekúndum. 
  Hve marga metra hljóp hún á sekúndu?

 5.109 Stígur hljóp á hraðanum 4 metrar á sekúndu. 
  Hve langt hljóp hann á hálfri mínútu á þessum hraða?

 5.110 Notaðu vasareikni og reiknaðu hraðann:
  a Skautahlaupari hleypur 500 metra á 35,0 sekúndum.
  b Spretthlaupari hleypur 200 metra á 19,90 sekúndum.
  c  Skíðamaður var 1 mínútu og 56,3 sekúndur að bruna  

niður skíðabraut í Ölpunum sem er 3300 metrar á lengd.

 5.111  Davíð hleypur frá A til B á 20 sekúndum og frá B til C  
á 45 sekúndum. 
Hver er meðalhraði hans (í metrum á sekúndu)  
á allri leiðinni frá A til C?

 5.112  Rósa gengur frá skólanum og heim á hraðanum 3 km/klst.  
að meðaltali. Hún er 20 mínútur að komast heim.  
Hvað býr Rósa langt frá skólanum?

 5.113  Milli tveggja bæja eru 150 kílómetrar. Friðrik er 3 klst. að aka 
aðra leiðina. Hann er hins vegar 2 klst. að aka til baka.  
Hver er hraði Friðriks að meðaltali?

Ef ég hleyp  
60 m á  

10 sekúndum  
er hraðinn  
6 m/sek.

Viðfangsefni
■ Vegalengd, hraði og tími út frá 

km/klst.

Búnaður
■ Skeiðklukka, vasareiknir
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Erfiðari verkefni
Þrautalausnir
Á verkefnablaði 7.63 (Þrautalausnir 
– tími) svipar verkefnunum til þeirra 
sem eru á bls. 31 en eru hins vegar 
erfiðari.

Raunverkefni
Samþætting stærðfræði og leik-
fimi: Boðhlaup á óskatíma
Nemendum er skipt í lið í boðhlaupi 
en þetta er ekkert venjulegt boð-
hlaup. Rétt áður en það hefst fá 
nemendur að vita hver óskatíminn er. 
Þetta merkir að liðið, sem getur 
hlaupið alla áfangana samtals á tíma 
sem er næst óskatímanum, vinnur. 
Best er að ákveða óskatímann, með 
hliðsjón af því að hann samsvari léttu 
skokki. Nemendur taka tímann hver á 
öðrum, þ.e.a.s. nemandi frá einu liði 
tekur tímann meðan nemandi frá 
öðru liði hleypur. Skrá þarf tímann 
milli áfanganna. Í hvert sinn, sem 
þátttakandi kemur í mark, er tíminn, 
sem það tók hann að hlaupa sinn 
áfanga, skráður í dálk liðsins. Þennan 
tíma skal skrá hvern undir öðrum 
þannig að auðvelt sé að sjá tíma 
liðsins. Áður en hlaupið hefst má 
prófa að reikna út hve hratt skal 
hlaupa milli áfanga. Bannað er að taka 
tímann með eigin klukku á meðan 
viðkomandi hleypur/gengur sinn 
áfanga. Nemendur verða því að 
reikna út um það bil hve hratt maður 
á að hlaupa hvern áfanga, hve mikinn 
tíma þeir hafa notað og hve mikill 
tími er eftir.

Dæmi:
Óskatíminn er 3 mínútur og 20 
sekúndur og áfangarnir eru fjórir.

Fjórir nemendur eru í hverju liði. 
Þá má hver nemandi nota um það bil 
50 sekúndur á hvern áfanga (3 · 60 = 
180 + 20 sek. = 200 sek. og 200 sek. : 
4 = 50 sek.).

Í fyrsta áfanga notar nemandi frá 
liði A 35 sek. Þetta skal skrá á 
flettitöfluna í dálkinn sem merktur er 
liði A. Þar með þarf lið A að aðlaga 
tímann því hinir liðsmennirnir þrír 
verða að nota aðeins meira en 50 
sek. Á öðrum áfanga notar næsti 
nemandi í liði A 40 sek. Þar með 
hefur liðið notað 35 + 40 = 75 sek. 
og þeir eiga 125 sek. eftir af óskatím-
anum. Nú eru tveir áfangar eftir og 
liðsmenn A-liðs verða því að nota 
um það bil 60 sek. á hvorn þeirra.

Auðveldari verkefni
Kennari hvetur nemendur til að 
teikna tvöfaldar talnalínur sem 
hjálpartæki til að reikna út hraða, sjá 
umfjöllun um verkefni 5.97. Í verkefni 
5.107 má fara þannig að:
0

0

40

8

Þegar nemendur sjá að 40 metrar 
samsvara 8 sekúndum geta þeir 
helmingað tölurnar og séð að 20 
samsvarar þá 4. Ef tölurnar eru 
helmingaðar einu sinni enn sést að 
10 samsvarar 2.

Síðasta helmingunin sýnir að 5 
samsvarar 1. Þrúður hleypur því 5 
metra á hverri sekúndu.
0

0

5

1

10

2

20

4

40

8

■ Er þá meðalhraðinn mitt á milli 
þessara tveggja hraðaútreikninga? 
(Nei, til að finna meðalhraðann þarf 
að athuga hlutfallið milli vegalengdar-
innar í heild og tímans í heild.)

 Bls. 31 
Upprifjun
Kennari fer sameiginlega með 
nemendahópnum yfir námsþættina, 
sem fengist hefur verið við í þessum 
kafla, og rifjar upp hvaða nýjum 
námsþáttum nemendur hafa kynnst. 
Gott er ef nemendur geta útskýrt
– hvernig flatarmál rétthyrninga og 

annarra ferhyrninga svo og 
þríhyrninga er reiknað og jafn-
framt formúlurnar fyrir flatarmál;

– hvernig rúmmál réttstrendinga 
(kassa) er reiknað og jafnframt 
formúluna fyrir rúmmál;

– hvernig meðalhraði er fundinn.

OppsummeringUpprifjun 
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Flatarmál

Rúmmál
Réttstrendingur

Vegalengd, hraði og tími

5,0 cm 

3,2 cm
 

4,5
 cm

 

R =  · b · h 
R = 5,0 · 4,5 · 3,2 = 72,0
Rúmmál réttstrendingsins er 72,0 cm3.

4,2 cm 

3,
5 

cm
 

Rétthyrningur
F =  · b
F = 4,5 · 3,2 = 14,4
Flatarmálið er 14,4 cm2.

Þríhyrningur
F = g · h

2
  

F =  4,2 · 3,5
2

  = 7,35

Flatarmálið er 7,35 cm2.

Hæð þríhyrnings er alltaf
hornrétt á grunnlínuna.

4,5 cm 

3,
2 

cm
 

 1 klst. = 60 mín.
 1 mín. = 60 sek.

Hve langur tími líður frá kl. 08:45 til kl. 13:20?

Frá 08:45 til 09:00 eru: 15 mín.
Frá 09:00 til 13:00 eru:  4 klst.
Frá 13:00 til 13:20 eru: 20 mín.
 4 klst. og 35 mín.

Maður hjólar á hraðanum  
15 km/klst. Hve langt hjólar hann  
á 3 klst. á þessum hraða?

3 · 15 = 45
Hann hjólar 45 km.

Við finnum vegalengdina með því  
að margfalda hraðann með tímanum
sem ferðin tekur.

Bíl er ekið 420 km á 6 tímum.
Hver er meðalhraðinn?

420 : 6 = 70
Meðalhraðinn er 70 km/klst.

Við finnum meðalhraðann með því að
deila í vegalengdina með tímanum
sem ferðin tekur.
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Nr. 10
Nemendur reikna yfirborðsflatarmál 
píramídans. Hann hefur ferningslaga 
grunnflöt þannig að hliðarfletirnir 
fjórir eru allir jafn stórir.

Nr. 11
Nemendur reikna rúmmál rétt-
strendinganna.

Nr. 12
Nemendur finna rúmmál kassans í 
dm3 og skrá svarið í lítrum.
Í b-lið finna nemendur magn drykkj-
arins (í lítrum) þegar vökvinn nemur 
5
6 af rúmmáli kassans.

Nr. 13 
Nemendur finna hvað klukkan er  
2 12 klukkustund eftir kl. 17:15.

Nr. 14
Nemendur finna tímalengdina milli 
tveggja tímasetninga.

Nr. 8
Nemendur reikna flatarmál þríhyrn-
ingsins og ferhyrningsins. Flatarmál 
ferhyrningsins má reikna annaðhvort 
með því að skipta honum í tvo 
þríhyrninga eða í rétthyrning og 
þríhyrning. Báðar aðferðirnar gefa 
rétt svar.

 Bls. 33 Próf (framhald)
Nr. 9
Nemendur reikna út yfirborðsflatar-
mál réttstrendingsins (kassans). þeir 
reikna flatarmál flatanna sex, þ.e. 
hliðarflatanna fjögurra, svo og tveggja 
grunnflata, og nota málin sem gefin 
eru upp. Þar næst leggja nemendur 
flatarmálin saman og fá þannig 
yfirborðsflatarmál. Auðvitað er í lagi 
að reikna fyrst flatarmál hinna þriggja 
mismunandi flata og margfalda síðan 
með 2.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 30 Próf 
Nr. 1
Nemendur reikna ummál rétthyrn-
ingsins og þríhyrningsins.

Nr. 2
Nemendur breyta öllum málunum  
í sentimetra.

Nr. 3
Nemendur breyta öllum málunum  
í metra.

Nr. 4
Nemendur reikna flatarmál rétt-
hyrninganna þegar lengd og breidd 
eru gefnar upp.

Nr. 5
Nemendur reikna út flatarmál og 
ummál út frá málunum sem gefin eru 
upp. Ekki er hægt – og það er heldur 
ekki nauðsynlegt – að finna lengd 
efstu láréttu strikanna. Nóg er að 
vita að þau – ásamt 3 m langa lárétta 
strikinu – eru samtals 14 m.

Nr. 6
Nemendur finna fyrst flatarmál 
ferhyrninganna og þar næst mis-
muninn á flatarmáli þeirra.

Nr. 7
Nemendur eiga að skrá heiti 
grunnlínu og hæðar í öllum þríhyrn-
ingunum. Í a- og c-lið er aðeins hægt 
að nota eina hæð og þar með er 
ljóst hver grunnlínan er. Í b-lið er 
bæði hægt að nota AB og AC sem 
hæð. Ef AB verður fyrir valinu verður 
AC grunnlína – og öfugt. Hvort 
tveggja er rétt.

Próf

5 • Mælingar
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 1 Reiknaðu ummál marghyrninganna.
  a  b

   

 2 Skrifaðu málin í sentimetrum.
  a 4 m b 2,7 m c 29 dm d 35 mm

 3 Skrifaðu málin í metrum.
  a 45 dm b 380 cm c 43 cm d 3,5 km

 4 Reiknaðu flatarmál rétthyrnings þar sem lengdin og  
  breiddin eru:
  a 45 m og 20 m  b 16,5 m og 12,0 m

 5  Reiknaðu flatarmál  
og ummál myndarinnar.

 6  Grunnlína samsíðungs er 9,0 m og hæðin 6,0 m. 
Hliðarlengd í ferningi er 7,0 m.

  Hve miklu stærra er flatarmál samsíðungsins en ferningsins?

 7  Skráðu heiti grunnlínu og hæðar í þríhyrningunum.
  a  b  c

    

 8 Reiknaðu flatarmál myndanna.
  a  b

b 
=

 3
,0

 c
m

 

  = 4,5 cm 3,5 cm 

4,2
 c

m
 3,8 cm

 

6,
0 

m
 

14,0 m 

3,0 m 

3,
0 

m
 

A B

C

D

g = 11,5 cm 

h 
=

 8
,0

 c
m

 

6,2 cm 

3,8 cm 

4,
0 

cm
 

A B

C

A

B

C

D

Viðfangsefni
■ Lengd og ummál
■ Breyting eins lengdarmáls í 

einnar lengdareiningar í aðra
■ Flatarmál þríhyrninga og 

samsíðunga
■ Yfirborðsflatarmál réttstrend-

inga og píramída
■ Rúmmál réttstrendinga
■ Tímasetningar og tímalengd
■ Hraði, tími og vegalengd
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merkja hann. Ásinn táknar 1 (ekki 
14) og kóngur táknar 0. Ef leikmaður 
dregur til dæmis 2 og 9 getur hann 
annaðhvort merkt punktinn (2, 9) 
eða (9, 2). Þetta verður punktur nr. 1. 
Næst þegar sami leikmaður dregur 
spil fær hann nýjan punkt sem verður 
punktur nr. 2. Samtals á hver leik-
maður að draga átta spil þannig að 
hann hafi merkt 4 punkta. Þá dregur 
hann strik milli punktanna og býr til 
ferhyrning. Loks mælir hann lengd 
allra hliða ferhyrningsins og leggur 
þær saman til að finna ummál 
ferhyrningsins. Sá vinnur sem er með 
stærra ummál og fær 10 stig í þeirri 
umferð. Þess vegna er skynsamlegt 
að velja punkt sem liggur eins langt 
frá fyrri punktum, sem leikmaðurinn 
merkti, og hægt er. Einnig má hafa þá 
reglu að leikmaður fái viðbótarstig í 
hverri umferð þótt hann hafi ekki 
stærsta ummálið, ef hann getur búið 
til ferhyrning sem er:

trapisa: 2 stig
rétthyrningur: 4 stig
samsíðungur: 6 stig
ferningur: 8 stig

10 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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efnum. Einnig má finna þjálfunarverk-
efni í æfingahefti Stiku 3b.

Erfiðari verkefni 
Nemendur, sem eiga auðvelt með að 
leysa prófið, geta unnið æfingasíðu 2 
eða 3 á bls. 35 og 36 og síðan þær 
blaðsíður í æfingaheftinu sem vísað 
er til. Ef æfingaheftið er ekki tiltækt 
geta nemendur snúið sér að Get-
urðu þetta-síðunni eða unnið 
einhver raunverkefnanna sem gerð 
er tillaga um á þessum blaðsíðum.

Raunverkefni
Hnitakerfisspilið
Búnaður: Spilastokkur, hnitakerfi 
(verkefnablað 5.136 (Hnitakerfi) í 
verkefnahefti Stiku 1b).

Spilið er fyrir tvo leikmenn eða 
litla hópa. Leikmenn draga til skiptis 
tvö spil. Þeir finna þann punkt í 
hnitakerfinu, sem spilin vísa til, og 

Nr. 15
Nemendur reikna út frá tölunum 
sem gefnar eru upp.

Nr. 16–17
Nemendur finna meðalhraðann.

Auðveldari verkefni
Eigi nemendur erfitt með að leysa 
prófið geta þeir snúið sér að 
æfingasíðu 1 á bls. 34. Síðan geta þeir 
byrjað á þeim síðum í æfingaheftinu 
sem vísað er til eða tekið til við að 
vinna æfingasíðu 2.

Ef nemendur glíma einungis við 
sértæk vandamál í prófinu er hér 
gerð tillaga um að kennari fletti upp 
á þeim blaðsíðum í kennarabókinni 
þar sem fjallað er um þessa náms-
þætti. Þar má finna dæmi um raun-
verkefni utan nemendabókar eða 
verkefni í verkefnaheftum sem veita 
nemendum meiri þjálfun í þessum 
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 9 Reiknaðu yfirborðsflatarmál réttstrendingsins.

 
 10 Reiknaðu yfirborðsflatarmál píramídans.

 11 Reiknaðu rúmmál réttstrendinganna.  
  a  b

 12  Ferna með safa er í laginu eins og réttstrendingur.  
Málin eru 2,0 dm, 0,6 dm og 3,0 dm.

  a Hve marga lítra rúmar fernan?

  b  Hve mikill safni er í fernunni þegar 1
6 

  hennar er loft?

 13  Finnur byrjaði að lesa bók kl. 17:15. Hann tók sér hvíld  
eftir tvo og hálfan tíma.

  Hvað var klukkan þá?

 14 Kvikmynd byrjaði kl. 18:35 og henni lauk kl. 20:15.  
  Hvað var kvikmyndin löng?

 15 Matthías gekk 4,8 km á einni klukkustund.  
  Hve langt gekk hann á 

  a 3 klukkustundum? b 1
4 

  klukkustund? c 40 mínútum?

 16 Elín ók 300 km og var 4 klukkustundir á leiðinni.  
  Hver var meðalhraðinn?

 17 Anna hljóp 21 km og var 1 klst. og 45 mín. á leiðinni.  
  Hver var meðalhraðinn?

8 cm 

4 
cm

 

5 c
m 

4 
cm

 

7 cm 5 c
m 

10
 c

m
 

15 cm 12
 cm

 

6 cm 6 cm
 5 

cm
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það er fullt og skipta rúmmálinu 
síðan í fimmtu hluta.

Nr. 5.124
Auðveldast er að breyta málinu fyrst 
í dm en að sjálfsögðu má fyrst reikna 
hve marga m3 frystikistan tekur og 
breyta því í lítra eftir á. Þá verða 
nemendur að finna hve margir lítrar 
komast fyrir í 1 m3.

Í b-lið komast tvö ísbox fyrir á 
breiddina og fjórir á lengdina, þ.e. 8 
ísbox í hverju lagi. Hæðin er 70 cm 
þannig að pláss er fyrir 3 lög, alls 24 
ísbox. Ef nemendur deila rúmmáli 
frystikistunnar (224 lítrar) með 
rúmmáli ísbox (8 lítrar) fæst það 
svar að frystikistan rúmi 28 box. 
Kennari biður nemendur að útskýra 
hvers vegna svarið verður nú annað. 
Ástæðan er að þegar deiling er 
notuð er ekki tekið með í reikning-
inn hvernig boxin staflast upp í 

Nr. 5.121
Kennari getur gefið nemendum 
vísbendingu um að þeir losni við að 
reikna með tugabrotum ef málunum 
er breytt í mm í a-lið og í dm í b-lið. 
Það er góð æfing í að breyta málinu 
aftur í cm3 og m3 í lokin.

Nr. 5.122
Finna má rúmmál rúmmyndanna 
með ýmsum hætti þannig að nem-
endur spreyta sig sjálfir á að finna 
eigin aðferðir. Þeir geta annaðhvort 
skipt myndunum í réttstrendinga eða 
bætt við rúmmyndirnar þannig að 
þær breytist í réttstrendinga. Í lokin 
þarf síðan að draga rúmmál þess 
hluta frá sem bætt er við.

Nr. 5.123
Nemendur finna rúmmál vatnsins í 
fiskabúrinu með því að reikna fyrst 
út hve mikið vatn það tekur þegar 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 34 Æfingasíða 1 
Nr. 5.114
Nemendur nota rúðunetið til að 
segja til um ummál og flatarmál 
hvorrar myndar. Rifjið upp að um- 
málið nemur lengd jaðars myndar-
innar allan hringinn en flatarmálið 
segir til um stærð flatarins.

Nr. 5.115
Nemendur leggja saman málin til að 
finna ummál marghyrninganna.

Nr. 5.116
Nemendur mæla lengd og breidd 
ferhyrninganna og finna þannig 
ummál og flatarmál þeirra. Ummál er 
fundið með því að finna lengd, sem 
mæld er með lengdareiningu, t.d. 
með cm, en flatarmál er fundið með 
því að telja flatarmálseiningar, í þessu 
tilviki ferninga í stærðinni 1 cm2.

Nr. 5.117
Nemendur teikna þríhyrninga og 
ferhyrninga sem uppfylla skilyrðin 
sem sett eru.

Nr. 5.118–5.119
Nemendur finna flatarmál ferhyrn-
inganna út frá málunum. Kennari og 
nemendur ræða um hvers vegna ekki 
er blátt áfram hægt að margfalda 
lengdina með breiddinni þegar finna 
skal flatarmál samsíðungs. Í þessu 
sambandi skal vísað til bls. 16 og 17  
í þessari kennarabók.

 Bls. 35 Æfingasíða 2
Nr. 5.120
Þegar yfirborðsflatarmál er reiknað 
hér nægir í a-lið að reikna út 
flatarmál einnar hliðar og margfalda 
það með 6. Í b-lið nægir að reikna 
flatarmál þriggja hliða og margfalda 
summu þeirra með 2.

Æfingasíða 1

5 • Mælingar
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5.114 a Hvert er ummál myndanna?
  b Hve margir cm2 er hvor mynd?

5.115 Hvert er ummál myndanna?

5.116 Mældu með reglustiku og finndu flatarmál og ummál  
  hvorrar myndar. 

5.117 a Teiknaðu tvo mismunandi þríhyrninga með ummálið 25 cm.
  b Teiknaðu tvo mismunandi rétthyrninga með flatarmálið  
   30 cm2.

5.118  Reiknaðu flatarmál samsíðungsins þegar 
  a g = 12 cm og h = 4 cm b g = 75 m og h = 40 m

5.119  Rétthyrningur er 10 m langur og 6,5 m breiður. 
Ferningur hefur 8 m langar hliðar. Hvað er flatarmál  
rétthyrningsins miklu stærra en flatarmál ferningsins?

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 4–9 

A B
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 5 cm
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6,0 cm
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C
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h
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B
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Viðfangsefni
■ Ummál og flatarmál þríhyrn-

inga og ferhyrninga
■ Yfirborðsflatarmál og rúmmál 

ferstrendinga

Búnaður
■ Reglustika
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Nemendur fá það verkefni að búa til 
kassa með því að brjóta A4-blað. 
Verkefni þeirra felst í að finna hvaða 
lögun gefur stærsta rúmmálið.
– Borgar það sig að hafa flatarmál 

grunnflatarins (botnsins) sem 
stærst eða er best að grunnflötur-
inn sé lítill en hliðarfletirnir háir?

Nemendur þurfa að brjóta blaðið oft 
og reikna út rúmmál kassanna 
jafnóðum. Þeir geta líka skráð 
tölurnar í töflureikni og athugað 
hvort mynstur kemur í ljós sem sýnir 
hvaða lögun gefur stærsta rúmmálið.

Í töflureikninum þurfa nemendur að 
skrá eftirfarandi tölur:
A-dálkur: hæð kassans
B-dálkur: lengd grunnflatarins, sem 
verður 29,7 cm (samsvarar lengd 
A4-blaðs) mínus hæð kassans 
margfaldað með 2 því brotið er upp 
báðum megin. Formúlan í B-dálki 
verður þess vegna:

= 29,7–A1*2
C-dálkur: breidd grunnflatarins sem 
verður 21 cm (samsvarar breidd 
A4-blaðs) mínus hæð kassans 
margfaldað með 2. Formúlan í 
C-dálki verður þess vegna:

=21–A1*2
D-dálkur: segir til um flatarmál 
grunnflatarins og í dálkinum verður 
formúlan:

=B1*C1
E-dálkur: segir til um rúmmál 
kassans út frá hæð og flatarmáli 
grunnflatarins. Formúlan í E-dálki 
verður þess vegna:

=A1*B1*C1
Miklu skiptir að rifja þetta verkefni 
upp með nemendum í lokin og fá þá 
til að lýsa uppgötvun sinni með 
orðum. Markmiðið er að nemendur 
geti séð hvernig rúmmálið breytist 
eftir formi kassans. Þetta kemur 
einnig greinilega í ljós ef nemendur 
búa til línurit yfir niðurstöðurnar.

passar kringum aðra mynd.
– Flatarmál: Við getum lagt aðra 

myndina ofan á hina og athugað 
hvort hún hylur hina nákvæmlega.

– Rúmmál: Við getum fyllt annan 
hlutinn með vatni og hellt því yfir í 
hinn.

Oftast eru þá notaðar mælieiningar: 
lengdarmælieining (t.d. metri) til að 
mæla lengdir, flatarmálseiningar (t.d. 
m2) til að mæla fleti og rúmmáls-
einingar (t.d. m3 og lítra) til að mæla 
rúmmál.

Þegar fengist er við rétthyrninga 
og réttstrendinga má nota formúlur 
til að reikna á fljótlegan og einfaldan 
hátt fjölda mælieininga.

Erfiðari verkefni og raunverkefni
Könnunarverkefni um rúmmál 
og kassa með pappírsbroti
Búnaður: A4-blað.

frystikistunni. Þegar þeim er staflað 
upp í þremur lögum eru 10 cm eftir 
efst í frystikistunni sem nýtast ekki. 
Ef hægt væri að skipta boxunum í 
tvennt er pláss fyrir 8 slík hálf box 
efst þannig að fjöldinn verður þá 28 
box. Ef það er ekki hægt er svarið 24.

Auðveldari verkefni
Leggja þarf áherslu á að nemendur 
skilji að ummál segir til um hve langt 
er kringum tvívíða mynd, að flatarmál 
segir til um stærð flatarins og 
rúmmálið um rými rúmmyndar eða 
hlutar. Síðan fikrum við okkur frá því 
að mæla og bera saman stærðir í 
áttina að því að nota formúlur í 
útreikningi:

Hægt er á áþreifanlegan hátt að 
bera saman:
– Ummál: Við getum búið til snúru 

sem nær nákvæmlega kringum 
eina mynd og athugað hvort hún 

Æfingasíða 2
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 8–13 

5.120 a Reiknaðu rúmmál réttstrendinganna.
  b Reiknaðu yfirborðsflatarmál réttstrendinganna.

5.121  Reiknaðu rúmmál réttstrendings með þessi mál: 
  a    = 8,0 cm, b = 4,5 cm og h = 5,0 cm  
  b    = 3,6 m, b = 2,2 m og h = 1,5 m

 5.122 Reiknaðu rúmmál rúmmyndanna.
  a  b

5.123 Þetta fiskabúr er fyllt með vatni að 4
5  hlutum. 

  Hve margir lítrar af vatni eru í búrinu?

5.124  Í ísbúðinni er lítil frystikista. Innanmál hennar eru þessi: 
lengd: 0,80 m; breidd: 0,40 m; dýpt: 0,70 m.

  a Hve margir lítrar komast í frystikistuna?

   Frystikistan er fyllt af boxum með blöndu til ísframleiðslu. 
Hvert box er teningslaga þar sem hliðarlengdin er 20 cm.

  b Hvað komast mörg box í frystikistuna?
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Nr. 5.129
Tveir lítrar af safablöndu eru búnir 
til úr safa og vatni, annar lítrinn í 
hlutföllunum 1 : 3 en hinn í hlutföll-
unum 1 : 4. Nemendur eiga að finna 
hlutfall milli safa og vatns þegar 
þessar blöndur eru sameinaðar. Þar 
næst eiga þeir að finna hve miklu 
vatni þarf að bæta í hina sameinuðu 

eftir langhliðinni en eftir styttri 
hliðinni þarf 15 hellur fyrir fyrstu 7,5 
metrana. Það verða þá 15 · 25 = 375 
hellur. Á svæðið, sem eftir er (0,25 m 
· 12,5 m), þarf hálfar hellur en 25 
hellur þarf á langhliðina. Svarið 
verður því 25 : 2 = 12,5 hellur, þ.e. 13 
hellur. Samtals verða þetta 375 + 13 
= 388 hellur.

Nr. 5.128
Nemendur nota upplýsingarnar um 
Sylvíu til að segja til um hve langt 
hún ekur. Síðan finna þeir hve lengi 
Dóra og Heiða eru að aka sömu 
vegalengd á meiri hraða, annars vegar 
á 80 km/klst. og hins vegar 90 km/
klst.

Benda má nemendum á að búa til 
línurit og teikna feril fyrir hvern 
bílanna þriggja. Þá verður auðveldara 
að bera saman vegalengdirnar og 
tímann sem bílarnir aka.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 36 Æfingasíða 3
Nr. 5.125–5.126
Nemendur lesa af línuritum til að 
svara spurningum. Þeir lesa af
– y-ásnum til að finna hve marga km 

er ekið á ákveðnum tíma
– x-ásnum til að finna hve langan 

tíma þarf til að aka ákveðna 
vegalengd

– hallann á ferlinum til að finna 
hraðann

Báðir ferlarnir í fyrra línuritinu 
(dæmi 5.125) eru bein strik. Það 
merkir að hraðinn er óbreyttur allan 
tímann vegna þess að með hverri 
einingu (klukkustund) til hægri 
hækkar ferillinn jafn mikið (um þann 
fjölda kílómetra sem ekið er á þeirri 
klukkustund). Þegar ferillinn verður 
brattari í lokin á síðara línuritinu 
(dæmi 5.126) merkir það að bílnum 
er ekið fleiri kílómetra á klukku-
stund, þ.e. hraðinn eykst. Þegar 
bíllinn er kyrr er ferillinn láréttur.

 Bls. 37 Geturðu þetta?
Nr. 5.127
Nemendur gera ýmsa útreikninga í 
tengslum við myndina. Gott er að 
breyta m í cm. Líklega er auðveldast 
að reikna rúmmál hellnanna í cm3 en 
flatarmálið má reikna í m2.

Nemendur brjóta heilann á eigin 
spýtur um hvernig þeir finna réttan 
fjölda hellna. Ein leiðin er að marg-
falda flatarmálið með 4 úr því að 
fjórar hellur þarf á hvern m2. Svarið 
verður: 7,75 · 12,5 · 4 = 387,5, 
þ.e.a.s. 388 hellur. Önnur aðferð er 
að telja hellurnar. Þá þarf 25 hellur 

5 • Mælingar
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Æfingasíða 3
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5.125 Lestu af línuritinu hér á eftir.
  a Hve langt er bíl A ekið á 2 klukkustundum?
  b Hve langt er bíl B ekið á 4 klukkustundum?
  c Hve lengi er bíll A að fara 300 km vegalengd?
  d Hve lengi er bíll B að fara 200 km vegalengd?
  e Hve miklu lengri vegalengd fer bíll B en bíll A á  
   3 klukkustundum?

5.126  Línuritið hér á eftir sýnir tengslin milli tíma og vegalengdar 
sem bíl er ekið.

  a Hver er meðalhraði bílsins fyrstu tvo klukkutímana?
  b Hver er hraðinn þegar bílnum er ekið hraðast?
  c Í hve margar mínútur er stansað?
  d Hve langt er bílnum ekið á þessum fjórum klukkutímum?
  e  Athugaðu hvort bíllinn hefði farið lengra ef meðalhraði 

hans hefði verið 80 km/klst. án þess að stansa.
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Viðfangsefni
■ Línurit yfir vegalengd, hraða 

og tíma
■ Flatarmál réttstrendinga
■ Rúmmál réttstrendinga
■ Hlutfallareikningur í tengslum 

við hraða og blöndur
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Raunverkefni
Knáir íþróttamenn
Búnaður: Dagblað eða netið

Í verkefni 5.110 kanna nemendur 
hraða þriggja íþróttamanna. Kennari 
fær nemendum það verkefni að 
rannsaka meðalhraða í öðrum 
íþróttagreinum. Finna má upplýsingar 
í dagblöðum eða á netinu. Notast má 
við allar keppnir sem fjalla um að 
leggja vegalengd að baki á sem 
stystum tíma. Nemendur bera saman 
ýmist mismunandi íþróttagreinar, 
mismunandi tegundir innan sömu 
greina eða mismunandi vegalengdir:

Sund (skriðsund versus bringu-
sund)

Skíðaganga (hefðbundin versus 
frjáls aðferð)

Hlaup (hindrunarhlaup versus 
spretthlaup)

Akstur („rally“ versus formúla 1)
Alpagreinar (svig versus brun)

Fljúga hægt
Búnaður: Skeiðklukka, töflureglustika 
eða eitthvað svipað, möffinsform eða 
pappírsþyrla búin til úr pappírsrenn-
ingi úr A4-blaði sem klippt er 
þversum, sjá verkefnablað 7.64 (Þyrla 
úr pappír). 

Nemendur mæla 2 eða 3 metra hæð 
frá jörðu eða gólfi – gjarnan hærra ef 
það er mögulegt. Frá þeirri hæð 
sleppa þeir möffinsformi eða 
pappírsþyrlu. Þeir mæla tímann sem 
það tekur formið/þyrluna að ná 
jörðu/gólfi og reikna hraðann í 
metrum á sekúndu. Nemendur 
endurtaka tilraunina nokkrum 
sinnum og skrá niðurstöðurnar skýrt 
og greinilega í töflu:
– Með möffinsformum geta nem-

endur kannað hver hraðinn verður 
ef þeir stafla saman 2, 3, 4, 5 eða 
fleiri formum. Ef þeim er staflað 
breytist formið ekki þannig að 
loftmótstaðan er ætíð sú sama. En 
þar eð þyngdin eykst svífa formin 
æ hraðar eftir því sem þau eru 
fleiri.

– Með pappírsþyrlu er rétt að 
nemendur geri tilraunir með 
mismunandi form og reyni að búa 
til þyrlu sem svífur eins hægt og 
mögulegt er.

þessar blöndur eru sameinaðar 
verður safinn 4,5 dl og vatn 15,5 dl. 
Hlutfallið milli safa og vatns er þá  
4,5 : 15,5.

Þar eð þessi blanda á að vera í 
hlutföllunum 1 : 4 þarf að margfalda 
magn safans með 4 : 4,5 · 4 = 18. Það 
þýðir að bæta þarf við vatnið 2,5 dl 
(18 – 15,5 = 2,5).

Auðveldari verkefni
Gefa má nemendum þá vísbendingu 
að heppilegt getur verið að teikna 
einföld líkön við verkefnin.

Erfiðari verkefni
Heilabrot um tíma
Nemendur leysa verkefni sem fjalla 
um tíma, sjá verkefnablað 6.87 
(Heilabrot um tíma) í verkefnahefti 
Stiku 2b.

blöndu til að hlutfallið milli safa og 
vatns verði 1 : 4. Þetta er erfitt 
verkefni en gott er að láta nemendur 
glíma við þetta í dágóðan tíma. 
Heppilegt er að reyna að gera 
hjálparteikningu. Geti nemendur það 
er megnið af erfiðleikunum þar með 
yfirunnið.

Í fyrri blöndunni eru 2,5 dl af safa og 
7,5 dl af vatni. Í síðari blöndunni eru 
2 dl af safa og 8 dl af vatni. Þegar 

Geturðu þetta?
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5.127  Hermann og Katrín ætla að leggja hellur í garðinum á  
rétthyrnt svæði. Hellurnar eru ferningslaga, hliðarnar  
eru 50 cm langar og þykktin (hæðin) er 5 cm.

  a Hvert er rúmmál einnar hellu?
  b  Hvert er flatarmál svæðisins  

sem á að helluleggja?

   Hverri hellu má skipta í  
tvo jafn stóra hluta.

  c  Hve margar hellur þurfa  
Hermann og Katrín að kaupa  
til að þekja svæðið?

  d  Hvað þurfa þau að borga þegar  
hver hella kostar 1200 kr. og  
flutningskostnaðurinn er 10 000 kr.?

5.128  Sylvía ók einn vetrardag í 5 klukkutíma frá Stykkishólmi  
til Landeyjahafnar á meðalhraðanum 60 km/klst.

  a  Hve margar klukkustundir og mínútur er Dóra á leiðinni  
ef hún ekur jafn langt á meðalhraðanum 80 km/klst.?

  b  Hve mörgum mínútum skemur er Heiða á leiðinni en  
Dóra ef hún ekur sömu vegalengd á meðalhraðanum  
90 km/klst.?

5.129  Knútur á einn lítra af safablöndu  
úr safa og vatni í hlutföllunum 1 : 3.  
Daníel á einnig lítra af blöndu en  
hann blandaði saman safa og vatni  
í hlutföllunum 1 : 4. Þeir sameina  
nú safablöndurnar sínar.

  a  Hvert er hlutfallið af safa og  
vatni í hinni sameinuðu blöndu?

  b  Hve mörgum desilítrum af vatni þarf  
að bæta í blöndu strákanna til að hlutfallið  
verði aftur 1 : 4?

Einum lítra skipt í 5 hluta: 10 dl : 5 = 2 dl hver hluti

1 : 4

1 : 3

Einum lítra skipt í 4 hluta: 10 dl : 4 = 2,5 dl hver hluti

· 4 = 18

4,5 dl 2,5 dl

+

15,5 dl

2 dl + 2,5 dl 4,5 dl

2 dl + 2 dl +  2dl + 2 dl 15,5 dl2,5 dl + 2,5 dl + 2,5 dl

4,5 :15,5
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Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	38
Samræðumynd
Kennari	kynnir	efni	kaflans	út	frá	
myndinni.	Hann	spyr	nemendur	
hvort	þeir	viti	hvað	prósent	þýðir,	
hvort	þeir	þekki	t.d.	50%,	10%	og	
25%	og	viti	hvað	þessar	tölur	fela	í	
sér.	Margir	nemendur	kunna	að	ráða	

upplýsingar. Prósent segja til um hve 
mikil verðlækkunin er í hlutfalli við 
hið upprunalegt verð.)

■ Sjáið þið prósent við fleiri tækifæri? 
(Sumir tölvuleikir tilgreina í pró-
sentum hve mikið líf eða kraftar eru 
eftir í hetjunni; feiti í matvælum er 
gefin upp í prósentum.)

■ Léttmjólk inniheldur 1,5% fitu. Hvað 
þýðir það?

■ Ef matvara væri einungis fita – hver 
yrði þá fituprósentið? (Heildin er 
100% , þá væri fitan 100%.) Í til 
dæmis smjörlíkistegund er fitan 
79,8%

Verðið	á	myndinni	er	notað	til	að	búa	
til	skrifleg	verkefni	á	næstu	blaðsíðu.	
Annaðhvort	má	ræða	við	nemendur	
um	myndina	eftir	að	þeir	hafa	unnið	
verkefnin	eða	fara	yfir	verkefnin	á	
næstu	síðu	í	samræðum	við	bekkinn.

Önnur	aðferð	felst	í	að	byrja	á	

vel	við	þessi	atriði	án	þess	að	hafa	
skilið	prósent	sem	hundraðshluta.
■ Hvað þýðir þegar sagt er að eitthvað 

sé 100 prósent öruggt? (Að einhver 
atburður muni örugglega verða.)

■ Hvað merkir ef sagt er að eitthvað sé 
50% öruggt? (Þá eru jafn miklar líkur 
á að atburðurinn verði eins og að 
hann verði ekki.) 

■ Hvar kemur orðið prósent fyrir (Til 
dæmis þegar um útsölur er að ræða.)

■ Hvað merkir prósent í útsölu? (Það 
segir til um hve mikið verð á vöru 
hefur verið lækkað.)

■ Getið þið nefnt dæmi? (T.d. 50% 
þýðir hálfvirði.)

■ Hvað þýðir þá 10%? (Það þýðir einn 
tíundi hluti, þ.e. að vöruverð hefur 
verið lækkað um einn tíunda.)

■ Hvers vegna er prósent notað en 
ekki skrifað um hve margar krónur 
vöruverðið hefur verið lækkað? 
(Stundum gefa prósent meiri 

Í þessum kafla muntu læra um

• almenn brot sem hluta af heild og sem hluta af safni
• um samlagningu, frádrátt og margföldun almennra brota
• prósent sem hluta af heild og sem hluta af safni
• tengsl almennra brota, tugabrota og prósenta
• reikning með prósentum

6 Almenn brot og prósent
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6   Almenn brot  
 og prósent
	
Í þessum kafla kynnast nemendur 
hugtakinu prósent. Það er tengt 
almennum brotum, eins og því að 
25% er jafnt og einn fjórði hluti, 
svo og hundraðshlutum. Kaflinn 
byrjar því á almennum brotum 
sem eru að mestu leyti upprifjun. 
Nemendur læra um brot sem hluta 
af heild og sem hluta af safni. Þar 
næst er rifjað upp hvernig breyta 
má almennu broti í jafn stórt brot 
með lengingu eða styttingu; einnig 
eru samlagning og frádráttur sam-
nefndra eða ósamnefndra brota 
rifjuð upp. Nemendur margfalda 
almennt brot með heilli tölu og 
með öðru broti, svo og deila í 
almennt brot með heilli tölu. Þeir 
læra um prósent sem hundraðs-
hluta og að breyta brotum, tuga-
brotum og prósentum úr einu 
forminu í annað. Þeir reikna með 
prósentum, t.d. finna fyrst 1% af 
tölu og því næst hvaða hundraðs-
hluta sem er; einnig að segja til 
um prósent út frá almennu broti 
eða hlutfalli. Loks læra nemendur 
að finna heildina, 100%, þegar 
gefið er hve mörgum prósentum 
ákveðinn fjöldi/hluti nemur, t.d. að 
finna 100% þegar fimm börn eru 
25% af heildinni.

Viðfangsefni
■ Prósent	sem	hundraðshluti
■ Prósent	við	hversdagslegar	

aðstæður:	Afsláttur
■ Algeng	prósent.	50%,	25%	og	

10%,	skrifuð	sem	almenn	brot
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Vera	kann	að	nemendum	finnist	
þetta	verkefni	erfitt	en	ýta	þarf	undir	
að	nemendur	spreyti	sig	á	því	á	eigin	
spýtur.

Auðveldari verkefni
Kennari	bendir	nemendum,	sem	átta	
sig	ekki	á	að	25%	afsláttur	er	
helmingurinn	af	50%	afslætti,	á	að	
vinna	út	frá	hálfu	verði.	Varðandi	
10%,	20%	og	30%	getur	nemendum	
verið	hjálp	í	að	gera	verkefnið	
sýnilegt

80 kr.

800 kr.

 1
10

= 10%

–	 Ef	þú	átt	að	skipta	800	kr.	í	tíu	
hluta	–	hve	mikið	verður	þá	í	
hverjum	hluta?	(80	kr.)

–	 Hve	mikið	verður	þá	í	tveimur	
tíundu	hlutum?	(80	+	80	=	160	kr.)

–	 Ef	þrír	tíundu	hlutar	er	jafnt	og	30%	
hver	er	þá	afslátturinn	í	krónum	kl.	
12–13?	(3	·	80	=	240	kr.)

Erfiðari verkefni 
Fleiri	spurningar	um	afslætti:
–	 Ég	keypti	liti	á	útsölu	með	25%	

afslætti	og	fékk	150	kr.	í	afslátt.	
Hvað	kostuðu	litirnir	án	afsláttar?	
(600	kr.:	150	+	150	er	50%;	300	er	
helmingurinn	af	600.)

–	 Ég	keypti	einnig	bók	á	útsölunni	
með	40%	afslætti.	Ég	fékk	480	kr.	í	
afslátt.	Hvað	kostaði	bókin	án	
afsláttar?	(1200	kr.:	10%	er	¼	af	40%;	
480	:	4	=	120	kr.	Ef	10%	er	120	kr.	
hljóta	100%	að	vera	1200	kr.)

Raunverkefni 
Reikna afslátt af verði
Nemendur	nota	dagblöð	eða	
auglýsingabæklinga	og	reikna	út	hve	
mikill	afsláttur	er	af	hinum	ýmsu	
vörum	sem	gefinn	er	afsláttur	af	í	
prósentum.	Annaðhvort	má	nota	
afslátt,	sem	þegar	er	tilgreindur	í	
blöðunum,	eða	kennari	ákveður	
afsláttinn,	t.d.	50%,	25%	og	prósent	í	
mismunandi	tugtölum	(10%,	20%,	
30%	o.s.frv.).	Rétt	er	að	skipta	
nemendum	niður	eftir	verkefnum	
þannig	að	nokkrir	reikni	50%	afslátt	
og	ef	til	vill	25%	en	aðrir	reikni	
prósent	í	tugtölum.	Enn	annar	hópur	
getur	spreytt	sig	á	15%	og	35%.

Einkum	er	um	að	ræða	að	finna	
upphæðina	sem	prósentur	af	
viðkomandi	verði	segja	til	um,	þ.e.a.s.	
afsláttinn.	Þar	næst	er	hann	dreginn	
frá	hinu	upprunalega	verði	og	þannig	
er	fundið	hvað	varan	kostar	á	
útsölunni.	Þótt	nemendur	hafi	enn	
ekki	lært	prósentureikning	geta	þeir	
notað	upplýsingar	í	bláa	fróðleiks-
reitnum	efst	á	blaðsíðunni	um	
tengslin	milli	prósenta	og	almennra	
brota.	Kennari	þarf	að	draga	athygli	
nemenda	að	því	að	prósent	fela	í	sér	
hluta	af	upprunalega	verðinu.	Þess	
vegna	felur	10%	afsláttur	af	dýrari	
hjálminum	í	sér	fleiri	krónur	en	10%	
af	ódýrari	hjálminum.

Nr. 6.5
Nemendur	finna	út	hve	margra	
prósenta	afsláttur	er	af	verði	úrsins	
eftir	því	á	hvaða	tíma	það	er	keypt;	
því	næst	finna	þeir	hvað	úrið	kostar.	

samræðum	um	myndina	og	láta	
nemendur	síðan	vinna	verkefnin	á	
næstu	blaðsíðu.	Ef	það	verður	ofan	á	
þarf	kennari	að	varpa	fram	samsvar-
andi	spurningum.

	Bls.	39
Nr. 6.1–6.4
Mælt	er	með	að	nemendur	vinni	
verkefni	þessarar	blaðsíðu	saman	í	
hópum	eða	í	pörum.	Þetta	eru	eins	
konar	þrautalausnaverkefni	þar	eð	
nemendur	hafa	enn	ekki	lært	
prósentureikning.	Tilgangurinn	með	
þessum	verkefnum	er	að	nemendur	
finni	mismunandi	lausnaleiðir.	Gott	er	
að	nota	drjúgan	tíma	til	að	rifja	
blaðsíðuna	upp	og	gefa	hópunum	
tækifæri	til	að	kynna	hvernig	þeir	
fundu	svörin.

Nemendur	þurfa	að	nota	upp-
lýsingarnar	á	myndinni	á	fyrri	
blaðsíðu	til	að	leysa	verkefnin.	

 

 

6.1  Hvað þarf Helgi að borga fyrir
  a æfingagallann sem kostaði áður 900 kr.?
  b bakpokann sem kostaði áður 980 kr.?

 6.2 Hvað þarf Linda að borga fyrir
  a hjólið sem kostaði áður 6800 kr.?
  b íþróttaskó sem kostuðu áður 800 kr.?

 6.3 a Hvert er verðið á hjálmi sem kostaði áður 700 kr.?
  b Hvert er verðið á hjálmi sem kostaði áður 380 kr.?

 6.4  Nína kaupir hjól sem kostar 15 400 kr., æfingagalla sem 
kostar 480 kr. og bakpoka sem kostar 720 kr.

  a Hvað kosta vörurnar fullu verði?
  b Hvað borgar Nína fyrir vörurnar á útsölunni?
  c Hve mikið sparar Nína sér með því að kaupa vörurnar  
   á útsölu?

 6.5 Skoðaðu skiltið hér til hægri. 
  Björn kaupir úr sem kostar 800 kr.
  a Hvað borgar hann ef hann  
   verslar kl. 12:30?
  b Hvað kostar úrið kl. 16:15?
  c Hvað kostar úrið kl. 19:30?

50% = 1
2  

25% = 1
4  

10% = 1
10

39

Þegar það  
stendur –25% á að 

draga frá einn fjórða 
hluta af verðinu.

Við drögum 
frá  1

10  af 700.



40

Gott	er	að	vísa	til	áþreifanlegra	hluta	
eins	og	eplisins	til	hægri	og	skiptingu	
pitsu.	Sjá	einnig	verkefnið	 Almenn 
brot könnuð með rúmfræðikubbum	
sem	lýst	er	í	kaflanum	Raunverkefni	á	
bls.	67	í	þessari	bók.

Nr. 6.13
Nemendur	finna	jafn	gild	brot	með	
því	að	skipta	rétthyrningunum	í	jafn	
stóra	hluta	á	mismunandi	vegu.	Með	
því	að	horfa	á	raðirnar	táknar	
rétthyrningurinn	í	a-lið	brotið	13.	
Jafnframt	eru	5	af	15	reitum	litaðir.

Nr. 6.14
Nemendur	finna	jafn	stór	brot.	Gott	
er	ef	þeir	reyna	að	finna	reglu	um	
þessa	aðgerð,	t.d.	„að	margfalda	
teljara	og	nefnara	með	sömu	tölu“.	
Ef	þeir	nota	reglu	sem	þessa	er	
mikilvægt	að	nemendur	skilji	hvers	
vegna	reglan	gildir.	Meiri	umfjöllun	
um	þetta	er	á	bls.	42.

Nr. 6.12
Nemendur	finna	hve	stór	hluti	
fánanna	hefur	tvo	liti	og	hve	stór	
hluti	þrjá	liti.	Heildin	er	fánarnir	níu.

	Bls.	41
Samræðumynd
Nemendur	hafa	ekki	kynnst	hug-
takinu	jafn gild brot	áður	í	náms-
efninu.	Í	Stiku	2	var	talað	um	jafn	stór	
brot	og	stundum	um	að	brot	hefðu	
sama	gildi	þannig	að	nemendur	hafa	
fengist	við	þennan	námsþátt	áður.	
Rétt	er	að	nemendur	þekki	jöfnum	
höndum	hugtökin	jafn	gild	brot	og	
jafn	stór	brot.	Einhverjir	nemendur	
þurfa	að	líkindum	einnig	að	rifja	upp	
hugtökin	teljari	og	nefnari.
■ Hve stór hluti af hringnum til vinstri 

er gulur? (Helmingurinn.) Hvernig er 
það skrifað sem almennt brot? (1

2 .)
■ En í hringnum í miðjunni? (Einnig í 

honum er helmingurinn gulur og það 
má skrifa sem 24 .)

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	40
Á	þessari	blaðsíðu	eiga	nemendur	að	
finna	brot	af	heild	en	hér	er	mælt	
með	að	rifja	upp	með	nemendum	að	
finna	brot	af	safni.	Gott	er	að	spila	
sparibaukaspilið	sem	lýst	er	í	
kaflanum	Raunverkefni	hér	á	eftir.

Nr. 6.6
Nemendur	segja	til	um	hve	stór	hluti	
af	hringnum	er	grænn	og	hve	stór	
hluti	er	gulur.	Kennari	rifjar	þennan	
námsþátt	upp	og	gengur	úr	skugga	
um	að	nemendur	búi	yfir	grund-
vallarskilningi	á	almennum	brotum.
■ Hve stór hluti af hringnum er gulur? 

(Fjórir tíundu hlutar.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Hringnum 

er skipt í tíu hluta og fjórir eru gulir.)
■ Vitið þið um einhver önnur almenn 

brot sem tákna sama hluta? (25 ,  
 40  o.s.frv.)  100

■ Hvaða tala kemur út ef við leggjum 
saman brotið sem táknar gulan hluta 
og brotið sem táknar grænan hluta? 

	 4
10	+	6

10	=	10
10	=	1

Kennari	bendir	á	að	öllu	máli	skiptir	
að	allir	hlutarnir	séu	jafn	stórir.

Nr. 6.7–6.8
Nemendur	segja	til	um	hve	stór	hluti	
af	rétthyrningnum	og	þríhyrningnum	
séu	í	hinum	ýmsu	litum.

Nr. 6.9–6.11
Nemendur	skoða	fánamyndirnar	og	
segja	til	um	brotin	sem	spurt	er	um.	
Vakin	skal	athygli	á	að	kólumbíska	
fánanum	er	ekki	skipt	í	þrjá	jafn	
stóra	hluta.	Gula	svæðið	er	tvöfalt	
stærra	en	hin	tvö.	Það	merkir	að	14	
hluti	er	blár	og	12	gulur.	Ef	einhverjir	
gera	villu	í	þessu	dæmi	og	skrifa	13	í	
báðum	töluliðum	dæmis	nr.	6.11	er	
gott	að	þeir	rökræði	svar	sitt.	Ekki	
hefur	hér	verið	reiknað	með	
þríhyrningnum	á	miðju	fána	Níkara-
gua	þannig	að	í	lausnum	stendur	að	
hvíta	svæðið	sé	13.

Almenn brot – hluti af einhverju
 6.6 a Hve stór hluti hringsins er grænn?
  b Hve stór hluti hringsins er gulur?

 6.7 a Hve stór hluti af rétthyrningnum er rauður?
  b Hve stór hluti af rétthyrningnum er gulur?

 6.8 a Hve stór hluti af þríhyrningnum er rauður?
  b Hve stór hluti af þríhyrningnum er blár?

 6.9 a Hve stór hluti af belgíska fánanum er rauður?
  b Hve stór hluti af fánanum er ekki rauður?

 6.10 a Hve stór hluti af níkaragska fánanum er hvítur?
  b Hve stór hluti af fánanum er blár?

 6.11 a Hve stór hluti af kólumbíska fánanum er blár?
  b Hve stór hluti af fánanum er gulur?

 6.12 a Hve stór hluti af þessum níu fánum hefur aðeins tvo liti?
  b Hve stór hluti þeirra hefur þrjá liti?

Nikaragva KólumbíaBelgía

Frakkland Danmörk

Svíþjóð
Puerto Rico

Pólland

Kongó

Kanada

Fílabeinsströndin

Írland

Hvað er tíminn milli 
kl. 09:15 og 09:30 
stór hluti af einni 

klukkustund?

6 • Almenn brot og prósent
40

Viðfangsefni
■ Almenn	brot	sem	hluti	af	heild
■ Jafn	stór	–	jafn	gild	–	brot
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Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir 
Á	verkefnablöðum	5.148,	5.156	–	
5.157,	5.164	og	5.175),	öll	í	verkefna-
hefti	Stiku	1b	og	verkefnablöðum	
6.98–6.99	í	verkefnahefti	Stiku	2b	
eru	margar	þrautir	sem	tengjast	
almennum	brotum.

Raunverkefni
Sparibaukurinn (spil)
Búnaður:	Teikning	af	sparibauk,	þrír	
teningar,	peningar:	60	kr.	(fjórir	
tíkallar,	þrír	fimmkallar,	fimm	krónu-
peningar),	verkefnablað	5.182	
(Myntir)	í	verkefnahefti	Stiku	1b.

Spilið	er	fyrir	tvo	leikmenn	
eða	tvö	lið.	Hvor	leikmaður	
teiknar	stóran	sparibauk	á	
blað.	Í	sparibaukinn	leggur	
hann	60	krónur	(sjá	skipting-
una	hér	á	undan).	Leggja	skal	
saman	tvo	af	teningunum	til	
að	búa	til	nefnara	og	sá	þriðji	
táknar	þá	teljara.	Leikmenn	velja	
sjálfir	hvaða	teningar	skuli	tákna	
nefnarann	en	brotið	þarf	að	vera	
eiginlegt,	þ.e.a.s.	teljarinn	minni	en	
nefnarinn.	Leikmaður	fær	síðan	þá	
upphæð	frá	andstæðingnum	sem	
brotið	segir	til	um.	Fái	leikmaður	A		
1,	3	og	6	á	teningunum	getur	hann	
búið	til	brotið	37	og	fær	þá	37	af	45	
krónum	sem	leikmaður	B	kann	að	
hafa	í	sparibauknum.	Deilingin	gengur	
ekki	upp	ef	skipta	á	60	krónunum	í	7	
hluta	og	því	þarf	að	námunda	niður	
að	næstu	tölu	sem	gengur	upp	í,	
þ.e.a.s.	að	56.	Leikmaður	A	fær	þá	24	
kr.	(1

7	af	56	er	8	og	3	·	8	=	24)	af	
leikmanni	B.	Leikmaður	A	á	þá	60	+	
24	=	84	kr.	í	sparibauknum	sínum.	
Leikmaður	B	fær	í	næsta	kasti	upp	á	
teningunum	t.d.	2,	4	og	5.	Hann	býr	
til	brotið	56	og	fær	þá	56	af	84	kr.,	þ.e.	
70	kr.,	af	leikmanni	A.

Heildin	er	því	ætíð	sú	summa	
peninga	sem	er	í	sparibaukunum.	

Stríð með brotaspjöldum
Sjá	lýsingu	á	þessu	spili	í	kaflanum	
Raunverkefni	á	bls.	65	í	þessari	bók.

Auðveldari verkefni
Nota	skal	verkefnablað	5.153	
(Samanburður á almennum brotum 1)	
í	verkefnahefti	Stiku	1b	en	það	gefur	
nemendum	sjónrænan	stuðning	við	
verkefnin	á	bls.	41.	Einnig	má	nota	
áþreifanleg	hjálpartæki	í	byrjun	
þessarar	vinnu	þannig	að	nemendur	
öðlist	skilning	á	hvað	átt	er	við	með	
jafn	gildum	(eða	jafn	stórum)	brotum.

Með	sentikubbum	er	hægt	að	sýna	
á	áþreifanlegan	hátt	hve	mikið	23	eru	
(þrír	kubbar	þar	sem	tveir	tákna	23).	
Hve	margir	sentikubbar	eru	í	brotinu	
2
3	þegar	heildin	er	18?	Þá	þarf	að	
skipta	sentikubbunum	18	í	þrjú	jafn	
stór	söfn;	síðan	eru	tvö	þeirra	sam-	
einuð	þannig	að	svarið	verður	12.

Nr. 6.15
Nemendur	mynda	pör	jafn	stórra	
brota,	þar	sem	annað	er	úr	talnaskýi	
A	og	hitt	úr	B.

Nr. 6.16
Nemendur	leita	meðal	brota	í	talna-	
skýinu	til	vinstri	og	finna	það	eða	þau	
brot	sem	uppfylla	skilyrðin	í	a–e.

Nr. 6.17
Nemendur	skrá	tölu	í	eyðurnar	
þannig	að	brotin	báðum	megin	við	
jöfnumerkið	verði	jafn	gild.

Nr. 6.18
Nemendur	finna	hvert	gildi	tölunnar	
a	er	þannig	að	brotin	verði	jafn	stór.	Í	
þessu	dæmi	er	notaður	annar	
bókstafur	en	x	sem	nemendur	hafa	
kynnst	áður.	Ef	bókstafurinn	a	veldur	
ruglingi	hjá	nemendum	geta	þeir	
skrifað	dæmið	upp	og	notað	breyt-
una	x	eða	haft	eyðu	í	staðinn	fyrir	a.

Jafngild brot

 6.13 Hvaða tölur vantar?

   a   c   

    1
3 

  =  
15 

  12
18 

  =  
3 

  b     d    

  

 2
5 

  =  
10 

  20
25 

  =  
5 

 

 6.14 Skrifaðu tvö mismunandi brot sem eru jafngild brotinu  
  í hverju verkefni.

  a  1
5 

  b 2
7 

  c 3
9 

  d 12
100 

 

 6.15 Hvaða brot í A og B eru jafn stór?

 6.16 a Hver brotanna eru stærri en 1
2 

 ?
  b Hver brotanna eru jafngild?

  c Hvert brotanna er jafngilt 75
100 

 ?

  d Hvaða brot eru minni en 1
3 

 ?

  e  Skrifaðu brot sem er stærra en stærsta brotið?

 6.17 Hvaða tölur vantar?

  a 1
8 

  =  
48 

  b 
27 

  =  2
3 

  c 13
52 

  =    
100 

 

 6.18 Hvert er gildi a ef  a
18 

  =  2
3 

  ?

3
4 

5
6 

2
8 6

20 

27
30 

50
100 A 6

8 

3
10 25

100 

1
2 

30
36 

9
10 B

2
5 

1
3 

5
5 

4
6 

3
10 

7
8 

2
6 

7
10 

3
4 

1
9 3

9 
8
20 

41
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tugabrot.	Til	dæmis	er	12	:	40	=	0,30	
en	það	samsvarar	almenna	brotinu	
30	
100.	Hins	vegar	er	10	:	30	=	0,333333	
og	það	er	ekki	hægt	að	skrifa	sem	
hundraðshluta.

Nr. 6.25
Nemendur	eiga	að	bera	brotin	
saman	og	velja	rétt	merki.	Þeir	geta	
fundið	svarið	annaðhvort	með	því	
að	íhuga	stærð	talnanna,	t.d.	í	a-lið	
með	því	að	hugsa	sem	svo	að	einn	
fjórði	hluti	hljóti	að	vera	stærri	en	
einn	fimmti	hluti	vegna	þess	að	
heildinni	er	skipt	í	færri	hluta	í	
fyrrnefnda	brotinu.	Einnig	geta	þeir	
gert	brotin	samnefnd	með	lengingu	
og	borið	teljarana	saman.

Nr. 6.26
Nemendur	skrifa	brotin	í	stækkandi	
röð.	Bera	þarf	brotin	saman	eins	og	í	
verkefninu	á	undan.

Nr. 6.24
Nemendur	kanna	hver	af	almennu	
brotunum	í	talnaskýinu	er	hægt	að	
lengja	þannig	að	nefnarinn	verði	100.	
Nokkur	brotanna	er	hægt	að	lengja	
beint,	þ.e.	brotin	15

25	,	
3
4	og	32

50.	Flóknara	
er	að	lengja	hin	þrjú.	Gott	er	að	
nemendur	glími	við	þetta	hjálparlaust	
um	stund.	Brotið	12

40	má	skrifa	sem	
hundraðshluta.	Líklega	er	auðveldast	
að	stytta	það	fyrst	í		310	.	Önnur	leið	
er	að	deila	í	100	með	40	og	þá	
verður	svarið	2,5.	Þar	með	þarf	að	
lengja	brotið	með	2,5.	Þá	verður	
nefnarinn	100	en	teljarinn	verður	2,5	
·	12	=	30.	Þessa	aðferð	er	hægt	að	
nota	við	tvö	síðustu	brotin:	100	:	80	
=	1,25	og	síðan	er	teljarinn	lengdur	
með	þessari	tölu:	1,25	·	75	=	93,75.	
Hér	er	ekki	um	heila	tölu	að	ræða	
og	þess	vegna	er	ekki	hægt	að	skrifa	
brotið	75

80	sem	almennt	brot	með	
nefnarann	100.	Þriðja	aðferðin	felst	í	
að	breyta	almennu	brotunum	í	

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	42
Nr. 6.19–6.20
Þótt	þessar	blaðsíður	séu	upprifjun	
getur	verið	gott	að	rifja	upp	með	
nemendum	hugtökin	lengingu	og	
styttingu.	Í	tengslum	við	dæmi	6.19a	
getur	kennari	teiknað	rétthyrning	og	
sýnt	hvernig	lengja	má	brotið	með	6	
með	því	að	skipta	rétthyrningnum	í	
sex	raðir.	Þannig	sést	með	skýringar-
mynd	að

   3 __ 4   =   18
 

___ 24   :

Nr. 6.21
Nemendur	finna	með	hvaða	tölu	
brotin	hafa	verið	stytt.
■ Með hvaða tölu hefur brotið í a-lið 

verið stytt? (Með 7.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Til dæmis með 

því að skoða teljarann: 28 : 7 = 4.)
■ Þarf að stytta bæði teljara og nefnara 

með sömu tölu? (Já, annars verða 
brotin ekki jafn gild.)

Nr. 6.22
Nemendur	fullstytta	brotin.	Nem-
endum	til	hjálpar	má	orða	þetta	svo	
að	finna	þurfi	tölu	sem	gengur	bæði	
upp	í	teljara	og	nefnara.
■ Með hvaða tölu er hægt að deila 

bæði í teljara og nefnara?
■ Hvers vegna kemur aðeins ein tala til 

greina í c-lið? (Vegna þess að 13 er 
frumtala og því er bara hægt að 
deila í hana með 1 og tölunni sjálfri.)

Nr. 6.23
Nemendur	finna	mismunandi	tölur	
sem	hægt	er	að	stytta	brotið	20
	 100
með.	Þetta	felur	í	sér	að	finna	tölur	
sem	eru	þættir	bæði	í	20	og	100.	
Nemendur	geta	kannað	hverjir	af	
þáttunum	eru	frumtölur.

15
25 

10
30 12

40 

3
4 

32
50 

75
80 

3
4 

2
7 2

3 

5
6 

1
3 

4
5 

Þegar almenn brot eru 
lengd eru teljari og 
nefnari margfaldaðir  
með sömu tölu:
3
4   = 

3 · 25
4 · 25    =  

75
100  

Þegar almenn brot eru 
stytt er deilt í teljara og 
nefnara með sömu tölu. 
75
100   =  

75 : 25
100 : 25   =  

3
4  
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Lenging og stytting

 6.19 Lengdu þessi almennu brot með 6.

  a 3
4 

  b 7
9 

  c 12
20 

  

 6.20 Styttu þessi almennu brot með 7.

  a 35
49 

  b 28
77 

  c 630
700 

  

 6.21 Með hvaða tölu hafa þessi almennu  
  brot verið stytt?

  a 28
42 

 =  4
6 

 b 85
100 

  =  17
20 

  c 21
84 

= 1
4 

   

 

6.22  Styttu þessi almennu brot eins mikið og hægt er.

  a 4
36 

  b 22
77 

  c 13
39

  d 24
111 

  

 6.23 a Með hvaða tölum er hægt að stytta brotið   20
100 

 ?

  b Með hvaða tölum er hægt að stytta brotið   36
60 

?

 6.24  Hver þessara brota getur  
þú skrifað þannig að  
nefnarinn sé 100?

 6.25 Veldu rétt merki: <, > eða =

  a 1
4 

       1
5 

   c 3
5 

       2
3 

  e 16
28

       28
49

   

  b 4
6 

       2
3 

    d 12
20

       21
35

  f 70
105

       24
36

   

 6.26  Raðaðu þessum almennu brotum eftir stærð. 
Byrjaðu á stærsta brotinu.

Viðfangsefni
■ Jafn	gild	brot
■ Lenging	og	stytting	almennra	

brota
■ Þáttun
■ Samlagning	og	frádráttur	

samnefndra	brota
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þeir	vinni	öll	verkefnin	skilningslaust	
á	vélrænan	hátt.	Nemendur,	sem	hafa	
ekki	náð	tökum	á	einfaldri	samlagn-
ingu	eða	frádrætti	almennra	brota,	
þurfa	að	vinna	fleiri	verkefni	með	
skýringarmyndum	eins	og	í	dæmi	
6.27.	Sjá	einnig	verkefnablöð	5.162	
og	5.171–5.172	í	verkefnahefti	Stiku	
1b.

Samanburður almennra brota 
með brotarenningum
Búnaður:	Pappírsrenningar	í	mis-
munandi	litum	á	verkefnablaði	5.153	
í	verkefnahefti	Stiku	1b,	skæri,	
verkefnablað	6.112	(Brotarenningar)	í	
verkefnahefti	Stiku	2b.

Nota	má	brotarenningana	til	að	
bera	saman	ósamnefnd	brot	og	raða	
þeim	eftir	stærð.	Dæmi:	Hvort	brotið	
er	stærra,	34	eða	23	?

Kennari	ýtir	undir	að	nemendur	
uppgötvi	að	því	minna	sem	eininga-
brot	(þar	sem	teljarinn	er	1)	er	því	
stærri	er	nefnarinn.	 Því	er	brotið	17	
minna	en	16	og		116	er	stærra	en		117	.

Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Meiri þjálfun í styttingu brota
Á	verkefnablaði	6.101	(Að stytta 
almenn brot)	í	verkefnahefti	Stiku	2b	
er	frekari	þjálfun	í	að	fullstytta	brot.
	
Klófesta ferninga (spil)
Búnaður:	Leikreglur,	spilaborð	með	
20	ferningum	sem	skipt	er	í	mis-
munandi	almenn	brot	(verkefnablað	
7.65a	og	b	(Klófesta ferninga	og	
Spilaborð fyrir spilið Klófesta ferninga)),	
tveir	teningar	og	tveir	litblýantar	
hvor	í	sínum	lit.

Spilið,	sem	er	fyrir	tvo	leikmenn	
veitir	þjálfun	í	jafn	gildum	brotum.	
Leikreglur	eru	á	verkefnablaði	7.65a.
	
Bolluplötur
Búnaður:	Bolluplötur	með	12,	24	og	
36	bollum	(verkefnablað	6.102	og	
6.103)	í	verkefnahefti	Stiku	2b	og	ef	
til	vill	kubbar	sem	tákna	bollurnar.

Í	spilinu	fá	nemendur	hagnýta	
reynslu	af	almennum	brotum	og	
þjálfun	í	að	sjá	tengsl	milli	mismun-
andi	jafn	gildra	(jafn	stórra)	brota.

ferðum.	Þegar	þessi	námsþáttur	er	
rifjaður	upp	er	gott	að	nemendur	
kynni	aðferðir	sínar	hver	fyrir	öðrum.

Nr. 6.30–6.31
Í	þetta	verkefni	þurfa	nemendur	að	
fá	góðan	tíma.	Í	byrjun	má	gefa	þeim	
almennar	ábendingar,	t.d.	„Lestu	
textann	betur“	og	„Prófaðu	að	
teikna	þér	til	hjálpar“.	Nemendur	
geta	unnið	saman	tveir	og	tveir.

Auðveldari verkefni
Gott	er	að	nota	verkefnablað	5.153	
(samanburður á almennum brotum 1)	í	
verkefnahefti	Stiku	1b.	Það	getur	
verið	nemendum,	góður	sjónrænn	
stuðningur	við	verkefnin	á	bls.	42.	
Varðandi	verkefnin	á	bls.	43	er	gott	
að	nemendur	geti	gerð	samlagningu	
og	frádrátt	almennra	brota	sýnileg,	
t.d.	eins	og	sýnt	er	með	verkefni	
6.27.	Meira	máli	skiptir	að	nemendur	
geti	þannig	leyst	slík	verkefni	en	að	

	Bls.	43
Sýnidæmi
Samlagning	og	frádráttur	samnefndra	
brota	eru	rifjuð	upp.	Gott	er	að	nota	
skýringarmyndir	eins	og	þær	sem	
fylgja	dæmi	6.27.	Í	staðinn	fyrir	3	
tólftu	hluta	plús	4	tólftu	hluta	eru	
reiknaðir	3	plús	4	tólftu	hlutar.	Skilji	
nemendur	að	þessar	tvær	aðferðir	
við	að	setja	dæmi	sem	þetta	upp	
tákna	sömu	aðgerð	geta	þeir	notað	
síðarnefndu	aðferðina.	Valdi	hún	hins	
vegar	ruglingi	er	ekki	nauðsynlegt	að	
nemendur	setji	dæmi	sem	þetta	upp	
á	strik.	Mestu	skiptir	að	nemendur	
nái	valdi	á	útreikningunum.

Nr. 6.27–6.29
Í	dæmi	6.29	koma	fyrir	blandnar	tölur.	
Finnist	nemendum	erfitt	að	leysa	
þessi	verkefni	er	rétt	að	hvetja	þá	til	
að	teikna	myndir.	Einnig	geta	nem-
endur	unnið	saman	og	skipst	á	
skýringarmyndum	og	reikningsað-

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmin.

a  3
12  + 4

12  b  13
15   –  10

15

Þegar brotin hafa sama nefnara má leggja saman  teljarana  
eða draga annan frá hinum.

a  3
12 + 4

12 = b  13
15   –  10

15  =

    3 + 4
12   = 7

12       13 – 10
15   =  3

15  = 1
5  

Við getum stytt 
brotið 3

15 .
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 6.27 Hve mikið samtals?

  a 1
7 

  +  3
7 

  b  2
10 

  +  4
10 

 

 6.28 Reiknaðu dæmin og styttu svörin. 

  a 5
13 

  +  4
13 

  c 19
25 

  –  14
25 

  e 5
12 

  +  4
12 

  –  3
12 

 

  b 7
18 

  +  8
18 

 d 57
60 

  –  41
60 

   f 18
25 

  +  12
25 

  –  20
25 

 6.29 Reiknaðu dæmin. 

  a        +        c        –         e        +          –          

  b        +        d         +          –         f        –        

 6.30  Þrjár stelpur ætla að skipta milli sín eplapoka. Júlía fær 2
9 

 , 
Hildur fær tvöfalt meira en Júlía og Lísa fær afganginn. 
Hve stóran hluta fá Hildur og Lísa?

 6.31  Dóri frændi bakaði þrjár kökur sem fjölskyldan ætlar að fara 
með í ferðalag. Fyrsta daginn borðaði fjölskyldan 7

12 
 af einni 

köku, annan daginn 
9
12 

, þriðja daginn 
5
12 

 og fjórða daginn 8
12 

 . 

  a Hve mikið hafði fjölskyldan borðað af kökunum þessa  
   fjóra daga?
  b Hve mikið var eftir af kökunum þremur?

2   
3
5 1   

1
5 5   

4
5 3   

3
5 7   

14
40 5   

16
40 8   

30
40 

4   
3
4 3   

1
4 6   

2
9 2   

7
9 8   

5
9 4   

3
8 3   

7
8 

Samlagning og frádráttur með almennum brotum
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dæmis	brotarenninga	(verkefnablað	
5.153	(Samanburður á almennum 
brotum 1)	í	verkefnahefti	Stiku	1b).	

	Bls.	45
Sýnidæmi
Í	sýnidæminu	er	margföldun	brota	
með	heilli	tölu	tengd	við	endurtekna	
samlagningu.	Vinstra	megin	er	brotið	
	316	lagt	saman	fimm	sinnum.	Þetta	má	
setja	upp	á	eitt	brotastrik:	  3 + 3 + 3 + 3 + 3

  
___________ 16  

og	því	má	skrá	teljarann	sem	5	·	3.	
Þannig	tengist	þessi	aðferð	fram-
setningunni	hægra	megin	í	sýnidæminu.

Nr. 6.38–6.40
Best	er	að	nemendur	hugsi	um	þessi	
dæmi	sem	margföldun.	Noti	einhverjir	
nemendur	samlagningu	er	það	í	lagi	
en	þá	er	rétt	að	kennari	sýni	hvernig	
samlagning	og	margföldun	tengjast	
–	eins	og	í	sýnidæminu.

Nr. 6.35
Til	að	finna	mismuninn	á	brotunum	
þurfa	nemendur	að	gera	þau	sam-
nefnd	með	lengingu.	Til	að	finna	
svarið	við	c-lið	getur	verið	skynsam-
legt	að	skoða	tölurnar	tvær	á	
talnalínu.	Þá	má	hugsa	sér	að	fyrri	
talan	sé	1

15	stærri	en	3	en	hin	talan		
sé		130	minni	en	3.	Til	að	finna	mis-
muninn	má	þess	vegna	leggja	saman	
þessi	tvö	brot,	þ.e.	1

15	og	1
30	.

Nr. 6.36
Nemendur	teikna	píramídana	og	
leggja	saman	tvö	brot	til	að	finna	
brotið	í	reitnum	sem	er	fyrir	ofan	
þau	bæði.

Nr. 6.37
Nemendur	gera	tillögu	um	þrjú	brot	
sem	samtals	eru	1.	Öll	brotin	þrjú	
eiga	að	hafa	mismunandi	nefnara.	

Nemendur	geta	notað	áþreifanleg	
hjálpargögn	við	þetta	verkefni,	til	

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	44
Sýnidæmi
Lausn	verkefna	sem	þessara	byggist	
að	miklu	leyti	á	því	að	finna	nefnar-
ann	sem	hægt	er	að	lengja	öll	brot	
dæmisins	í.	Frekar	en	að	kynna	reglu	
um	hvernig	má	gera	þetta	er	betra	
að	nemendur	„fari	í	könnunarleið-
angur“	og	komi	með	tillögur	um	
heppilega	nefnara	sem	geta	verið	
sameiginlegir	öllum	brotunum	í	
dæminu.	Hvers	vegna	getum	við	bara	
ekki	notað	10	sem	nefnara?	Talan	10	
hentar	vel	fyrir	nefnarann	5	og	10	en	
nefnarinn	4	í	fyrsta	brotinu	gengur	
ekki	upp	í	10.	Þess	vegna	verður	
samnefnarinn	20	fyrir	valinu.	Einnig	
mætti	velja	40,	60,	80	o.s.frv.	Kennari	
getur	látið	einhverja	nemendur	
reyna	að	leysa	dæmið	með	þessum	
samnefnurum.	Það	er	að	sjálfsögðu	
hægt	en	teljararnir	verða	stærri	
þannig	að	útreikningar	verða	nokkru	
erfiðari.	Svarið	verður	heldur	ekki	
fullstytt.	Í	sýnidæminu	eru	útreikning-
arnir	gerðir	á	tiltekinn	hátt.	Nauð-
synlegt	er	að	skrá	milliútreikninga	
skilmerkilega.	Það	auðveldar	öðrum	
að	skilja	útreikningana.

Nr. 6.32–6.33
Nemendur	setja	dæmin	upp,	helst	
eins	og	sýnt	er	í	sýnidæminu.

Nr. 6.34
Nemendur	leggja	fyrst	saman	öll	
brotin	til	að	finna	hve	stóran	hluta	
Ólafur,	Jens	og	Lára	fá	samtals.	Síðan	
draga	þeir	summuna	frá	1	til	að	finna	
hlut	Dóru.	Loks	finna	nemendur	
mismuninn	á	hluta	Ólafs	og	Jens.

Reiknaðu dæmin.

 6.32 a 5
9 

  +  4
18 

  c 5
6 

  –  3
4 

  e 3
10 

  +  1
4 

  –  9
40 

  b 3
12 

  +  6
9 

  d 2
3 

  –  12
21 

  f 21
25 

  +  2
5 

  –  12
15 

 

6.33  a 7
9 

  –  1
3 

  c 25
60 

  –  4
15 

  e 11
12 

  –  3
5 

  –  4
30 

  b 6
7 

  +  11
21 

  d 7
8 

  –  6
7 

  f 11
22 

  +  14
28 

  –  17
34 

 

 6.34  Ólafur, Jens, Lára og Dóra skipta með sér stórum eplapoka.

  Ólafur fær  
2
9  , Jens fær  

1
5  , Lára fær  

4
15  .

  a Hve stóran hluta fá Ólafur, Jens og Lára samtals?
  b Hve stóran hluta fær Dóra?
  c Hvað fær Ólafur miklu stærri hluta en Jens?

 6.35 Reiknaðu út mismuninn á brotunum

  a 
1
4 

  og  1
5 

 b 
6
7   og  

5
6   c         og        

 6.36 Teiknaðu píramídana. Leggðu saman og skrifaðu brotin  
  sem vantar.

 6.37  Summa þriggja ósamnefndra brota á að vera 1. 
Gerðu tillögu um hvaða brot þetta geta verið.

3   
1
15 2   

29
30 

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið   3
4  + 2

5   –  7
10

Við lengjum brotin þannig að þau verði samnefnd.
3
4  + 2

5  – 7
10 =  

3 · 5
4 · 5  + 2 · 4

5 · 4  –  7 · 2
10 · 2  =

 15
20 + 8

20 – 14
20 = 15 + 8 – 14

20   = 9
20  

1
6

1
3

1
2

2
5

3
4

7
10

Talan 20 er 
samnefnari vegna 

þess að nefnararnir 
4, 5 og 10 ganga 

allir upp í 20.

6 • Almenn brot og prósent
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Viðfangsefni
■ Samlagning	og	frádráttur	

ósamnefndra	brota
■ Formúlur	settar	fram	á	

táknmáli	algebrunnar
■ Margföldun	almennra	brota	

með	heilli	tölu

Búnaður
■ Ef	til	vill	brotarenningar	

(verkefnablað	5.153	(Saman-
burður á almennum brotum 1)		
í	verkefnahefti	Stiku	1b
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Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir: Margföldun og 
almenn brot
Á	verkefnablöðum	6.108	(Heilabrot 
um almenn brot 5)	í	verkefnahefti	
Stiku	2b	og	7.66	(Þrautalausnir 
– almenn brot 1)	eru	ágætar	þrautir.	

Fleiri brotapíramídar
Gott	er	að	nemendur	fáist	meira	við	
brotapíramída,	sjá	verkefnablöð	6.110	
og	6.111	(Brotapíramídi 1 og 2)	í	
verkefnahefti	Stiku	2b.

Raunverkefni
Brot sem verða 1 heill (spil)
Búnaður:	Spilastokkur	með	spilunum	
1	(ás)	til	10.

Spilið	er	fyrir	tvo	eða	fleiri	
leikmenn	eða	lið.	Spilin	eru	stokkuð	
og	fær	hver	leikmaður	4	spil.	Fjögur	
spil	eru	lögð	upp	í	loft	á	borðið	milli	
leikmanna	en	afgangurinn	er	settur	á	
hvolf	í	bunka	á	borðið.

Leikmenn	reyna	til	skiptis	að	búa	
til	almenn	brot,	hvert	með	tveimur	
spilum	(annað	spilið	táknar	teljara	en	
hitt	nefnara)	þannig	að	summa	þeirra	
verði	1.	Leikmenn	mega	nota	hvaða	
spil	sem	er	af	þeim	sem	þeir	hafa	á	
hendi	og	þeim	sem	liggja	á	borðinu.	
Ef	leikmaður	getur	myndað	brot	sem	
mynda	summuna	1	fær	hann	jafn	
mörg	stig	og	nemur	fjölda	þeirra	
spila	sem	hann	notaði.	Noti	leik-
maður	til	dæmis	tvær	fimmur	til	að	
búa	til	55	=	1	fær	hann	tvö	stig.	Ef	
leikmaður	notar	til	dæmis	1,	3,	6	og	
9	til	að	búa	til	dæmið	13	+	69	=	1	fær	
hann	fjögur	stig.	Spilin,	sem	notuð	
eru	í	brotin,	skal	leggja	til	hliðar.	Sá	
sem	á	leik	tekur	ný	spil	efst	úr	
bunkanum	þannig	að	hann	hafi	fjögur	
spil	á	hendi	og	jafnframt	skal	bæta	
spili	við	spilin	í	miðjunni	þannig	að	
þau	séu	alltaf	fjögur	talsins.	Leik-
maður,	sem	getur	ekki	búið	til	brot	
með	summunni	1,	dregur	efsta	spilið	
úr	bunkanum	en	næsti	leikmaður	á	
þá	leik.	Spilinu	lýkur	þegar	enginn	
leikmaður	getur	búið	til	brot	með	
summunni	1,	þegar	bunkinn	er	tómur	
eða	þegar	búið	er	að	nota	öll	spilin,	
sem	voru	upp	í	loft	í	miðjunni,	og	
engin	spil	eftir	til	að	bæta	við	þau.	Sá	
vinnur	sem	hefur	flest	stig.	Önnur	
aðferð	er	að	stokka	spilin	að	nýju	og	
spila	þar	til	einhver	hefur	fengið	50	
stig.

brotin	lengd,	síðan	eru	þau	lögð	
saman.

Gott	getur	verið	að	gera	dæmin	
áþreifanleg	fyrir	nemendur	sem	eiga	í	
basli	með	að	leysa	þau.	Við	dæmin	á	
bls.	45	er	rétt	að	hvetja	nemendur	til	
að	teikna	rétthyrninga	sér	til	hjálpar.	
Með	dæmi	6.38	má	til	dæmis	teikna	
rétthyrning	(köku)	með	12	reitum.	
Síðan	lita	nemendur	það	sem	
strákarnir	borða	með	fimm	mis-
munandi	litum:	tvo	rauða	reiti,	tvo	
gula	reiti	o.s.frv.	Þá	er	auðvelt	að	sjá	
að	strákarnir	hafa	borðað	10	hluta	
samtals	og	hver	hluti	er	einn	tólfti.	
Við	dæmi	6.41	geta	nemendur	notað	
áþreifanleg	hjálpartæki	eins	og	til	
dæmis	brotahringi	(verkefnablað	
5.147a–b	(Brotahringir 1–2)	í	verk-
efnahefti	Stiku	1b).	Þá	má	breyta	
dæminu	í	c-lið	í	4	·	59	og	í	d-lið	með	6	
·		512	úr	því	að	ekki	eru	til	brotahringir	
með	sjöundu	hlutum	og	sextándu	
hlutum.

Nr. 6.41
Kennari	ræðir	við	nemendur	um	
hvað	tákni	einn	heilan	í	þessum	
dæmum.	Í	a-lið	er	heildin	einn	
hringur.	Þess	vegna	eru	5	·	2	=	10	
sjöttu	hlutar	litaðir,	þ.e.	næstum	því	
tveir	hringir.	Nemendur	geta	hugsað	
um	dæmin	sem	atriði	úr	daglegu	lífi.	Í	
a-lið	verður	verkefnið	þá	að	finna	út	
hve	stór	hluti	pitsu	er	borðaður	ef	
fimm	börn	borða	26	hvert.	Niður-
staðan	verður	10

	6		sem	er	meira		
en	ein	pitsa,	þ.e.	1	46	eða	12

3.	

Nr. 6.42
Nemendur	reikna	dæmið	með	talna-	
línu	sér	til	hjálpar.	Nemendur	teikna	
talnalínuna	sjálfir	og	sýna	hvar	þeir	
lenda	eftir	hvert	hopp.

Auðveldari verkefni
Á	bls.	44	þurfa	margir	nemendur	
hjálp	við	að	sjá	að	tvær	aðgerðir	
felast	í	þessum	dæmum:	Fyrst	eru	

2
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6.38  Köku er skipt í 12 jafn stórar sneiðar.

  Fimm strákar borða  2
12 

  hver.

  Hvað borða þeir samtals stóran hluta af kökunni?

 6.39  Svæði fyrir grænmetisgarða er skipt í 35 jafn stóra garða. 

Sjö fjölskyldur eiga  3
35 

  hver.

  a Hve stóran hluta af  svæðinu eiga þessar fjölskyldur samtals?
  b Hve stóran hluta af svæðinu eiga þá aðrir?

 6.40  Stórri skúffuköku er skipt í 32 jafn stóra bita.  

Fjórir strákar borða  5
32 

   hver og þrjár stelpur borða  4
32 

   hver.

  Hve mikinn hluta kökunnar eru krakkarnir búnir að borða?

 6.41  Reiknaðu dæmin.
  a  b  c  d 

   5 · 2
6 

  5 · 3
8 

  4 · 5
7 

  6 · 5
16 

   
 6.42 Reiknaðu dæmið 4 · 2

5 
 

Sýnidæmi

Súkkulaðiplötu er skipt í 16 jafn stóra hluta.
Fimm stelpur borða  3

16   hver.
Hvað borða þær samtals stóran hluta af súkkulaðinu?

Við getum lagt saman: Við getum margfaldað:
3
16 + 3

16 + 3
16 + 3

16+ 3
16 = 15

16  
 5 · 3

16 = 5 · 3
16  = 15

16  

45
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inu	við	margföldun	má	fara	þannig	að:
–	 Nú	bið	ég	ykkur	aðeins	um	að	

setja	upp	dæmi	án	þess	að	segja	
svarið!	Spurning	mín	er	alltaf	þessi.	
„Hvað	eru	rauðu	glerkúlurnar	í	
pokanum	margar?“	og	í	pokanum	
eru	alltaf	42	glerkúlur.	Hvernig	
verður	dæmið	þegar

–	 fjórir	pokar	eru	með	rauðum	
kúlum?	(4	·	42)

–	tíu	pokar	eru	með	rauðum	kúlum?	
(10	·	42)

–	 hálfur	poki	er	með	rauðum	
kúlum?	(12	·	42)

–	 tveir	þriðju	hlutar	með	rauðum	
kúlum	(23	·	42)	o.s.frv.

Minna	má	nemendur	á	að	víxla	má	
röð	þáttanna	þegar	margfaldað	er:

   1 __ 6   · 42 = 42 ·   1 __ 6   =   42 · 1
 

_____ 6   =   42
 

___ 6  

Nr. 6.45
Hér	er	blönduð	tala	margfölduð	
með	heilli	tölu.	Gott	er	að	nemendur	
finni	sjálfir	lausnaleiðina.	Þeir	geta	
teiknað	mynd	sér	til	hjálpar.

Nr. 6.46
Nemendur	finna	eigin	leiðir	til	að	
leysa	dæmin	og	skrá	útreikninga.	
Auðveldast	er	að	aðskilja	heilu	
töluna	og	brotið	þegar	margfaldað	er.

	Bls.	47
Sýnidæmi
Á	þessari	blaðsíðu	finna	nemendur	
fjöldann	sem	brot	af	heilli	tölu	felur	í	
sér.	Áður	hafa	þeir	notað	deilingu	til	
að	finna	fjöldann	sem	brot	af	safni	
felur	í	sér	en	eins	og	fram	kemur	í	
sýnidæminu	er	slík	aðgerð	nú	skráð	
sem	margföldun.	Í	raun	og	veru	er	
hér	um	sömu	aðgerð	að	ræða.

Til	að	tengja	verkefnið	í	sýnidæm-

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	46
Nr. 6.43
Í	upphafi	þarf	að	gæta	þess	að	gefa	
ekki	of	miklar	útskýringar.	Betra	er	
að	láta	nemendur	lesa	textann	
nokkrum	sinnum	og	rökræða	við	
bekkjarfélaga	um	hvað	gera	skal.

Í	a-lið	eiga	nemendur	að	skipta	
rétthyrningi	í	átta	jafn	stóra	hluta	á	
þrjá	mismunandi	vegu.	Athugið!	
Hlutarnir	þurfa	ekki	endilega	að	vera	
eins	–	þeir	eiga	aðeins	að	vera	jafn	
stórir.	Í	b-lið	eiga	nemendur	að	finna	
rétt	verð	þegar	kökunni	er	skipt	í		
10	hluta.	Þá	þurfa	þeir	fyrst	að	finna	
gamla	verðið	á	heilli	köku	sem	er		
8	·	150	kr.	=	1200	kr.	Þar	næst	þarf	
að	deila	í	upphæðina	með	10.	Í	c-lið	
er	um	opið	verkefni	að	ræða	sem	
leysa	má	á	marga	mismunandi	vegu.	
Kennari	gætir	þess	að	nemendur	
vinni	það	verkefni	á	eigin	spýtur,	til	
dæmis	tveir	og	tveir	saman.	Ekki	er	
erfitt	að	skipta	kökunni	í	fjóra	hluta.	
Það	sem	er	krefjandi	við	þetta	
verkefni	er	að	nemendur	eiga	að	
reikna	rétt	verð	með	hliðsjón	af	
stærð	kökusneiðanna:	Ef	ein	sneiðin	
er	tvöfalt	stærri	en	önnur	þarf	
verðið	að	vera	tvöfalt	hærra.	Rétt	er	
að	fara	sameiginlega	með	nemendum	
í	gegnum	þetta	verkefni	í	upprifjun-
inni.	Því	er	gott	að	kennari	taki	eftir	
þeim	nemendum	sem	nota	aðferð	
sem	hentar	vel	til	kynningar.	Kennari	
getur	t.d.	teiknað	3–5	rétthyrninga	á	
töfluna	og	beðið	einhverja	nemendur	
að	sýna	hvernig	þeir	leystu	verkefnin.	
Þá	er	rétt	að	beina	athyglinni	
aðallega	að	verðútreikningunum.

Nr. 6.44
Nemendur	geta	sett	þessi	dæmi	upp	
á	strik	þar	sem	fram	kemur	hvernig	
teljarinn	er	margfaldaður	með	heilu	
tölunni,	sbr.	aðferðin	hægra	megin	í	
sýnidæminu	á	bls.	45.

 6.43  Bakari nokkur bakar á hverjum degi  
nokkrar kökur sem hafa allar sama  
rétthyrnda formið. Hann skiptir  
kökunum í átta sneiðar og  
síðan selur hann hverja sneið  
á 150 kr. stykkið. 

  a  Teiknaðu rétthyrning og  
skiptu honum í átta jafn  
stóra hluta á þrjá mismunandi vegu.

   Bakarinn tekur eftir að margir viðskiptavinir ljúka ekki við 
kökusneiðina sína. Hann ákveður því að skipta kökunum í  
tíu lítið eitt minni sneiðar en áður. 

  b  Á hvaða verði þarf hann að selja kökusneiðarnar til að 
tekjurnar verði þær sömu og áður.

   Nokkrir viðskiptavinir vilja fá kökur  
með annarri lögun og af öðrum  
stærðum. Hann ákveður að skipta  
nokkrum kökum í fjóra hluta sem  
eru ekki endilega jafn stórir. 

  c  Skiptu þremur kökum í fjórar sneiðar á mismunandi vegu. 
Þessar sneiðar eiga ekki allar að vera jafn stórar. Reiknaðu 
út verðið á hverri sneið þannig að tekjur bakarans verði 
hinar sömu og verðið í samræmi við stærð kökusneiðanna.

 6.44 Reiknaðu dæmin.

  a  4 ·  1
5 

 c 5 ·  2
7 

 e 7 ·  3
19 

 g 12 ·  4
65 

   

  b 3 ·  5
20 

 d 6 ·  2
17 

  f 9 ·  4
30 

 h 15 ·  12
60 

 

 6.45 Reiknaðu dæmið 4 ·1   
2
3 

 

 6.46 Reiknaðu dæmin.

  a 3 · 2   
5
6 

 b 2 · 1   
3
5 

 c 5 · 3   
1
6 

 d 8 · 2   
3
4 

 

6 • Almenn brot og prósent
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Viðfangsefni
■ Margföldun	almennra	brota	

með	heilli	tölu:
	 –	sem	endurtekin	samlagning	
	 –	og	með	því	að	finna	fjöldann	

sem	brot	af	heilli	tölu	felur	í	
sér



47

er	mikilvægt	að	nægur	tími	sé	gefinn	
til	að	þeir	sjái	tengslin	milli	þeirrar	
deilingaraðferðar,	sem	þeir	notuðu	
áður,	og	þessara	útreikninga	þar	sem	
margföldun	er	notuð.	Í	þeim	tilvikum,	
sem	nefnarinn	gengur	upp	í	heilu	
tölunni,	er	auðveldast	að	nota	þá	
aðferð	að	deila	fyrst	í	heilu	töluna	
með	nefnaranum	og	margfalda	síðan	
með	teljaranum.	Þetta	á	t.d.	við	um	
dæmið	37	·	28.	Að	margfalda	28	með	
3	og	deila	síðan	með	7	er	erfiðara	í	
útreikningi.	

Erfiðari verkefni 
Ýmis brotaverkefni
Í	verkefnaheftunum	eru	margs	konar	
æfingaverkefni,	heilabrot	og	spil	sem	
öll	veita	nemendum	meiri	þjálfun	í	
almennum	brotum.	Sjá	t.d.	verkefna-
blöð	6.92–6.108	öll	í	verkefnahefti	
Stiku	2b.

Raunverkefni
Hver fær stærsta brotið með 
margföldun? (spil)
Búnaður:	Spilastokkur	með	spilunum	
1	(ás)	til	10,	vasareiknir	(valfrjálst).

Spilið	er	fyrir	2–4	leikmenn.	Spila-
stokknum	er	komið	fyrir	á	hvolf	á	
borðinu.	Hver	leikmaður	dregur	þrjú	
spil;	fyrsta	spilið	táknar	heila	tölu	og	
hin	tvö	brot	(lægra	spilið	er	teljari	og	
hið	hærra	nefnari.	Brotið	getur	
einnig	jafngilt	einum	heilum,	þ.e.	ef	
sama	tala	er	í	teljara	og	nefnara.)

Nú	margfalda	leikmenn	saman	
brotið	og	heilu	töluna	og	bera	saman	
svörin.	Sá	sem	fær	stærstu	töluna	fær	
öll	spilin.	Verði	leikmenn	ósammála	
um	hvaða	brot	er	stærst	má	nota	
vasareikni	til	að	ganga	úr	skugga	um	
hvort	rétt	er	reiknað.

Dæmi:
Leikmaður	A	dregur	spilin	4,	2	og	

7.	Dæmi	hans	verður	4	·	27	=	87.	
Leikmaður	B	dregur	spilin	8,	1	og	9.	
Dæmi	hans	verður	8	·	19	=	89.	Leik-
maður	A	hefur	því	fengið	stærra	brot	
og	fær	öll	sex	spilin.

Ef	brot	t.d.	tveggja	leikmanna	
verða	jafn	stór	„brýst	út	stríð“.	Þá	
draga	báðir	leikmenn	þrjú	ný	spil	og	
endurtaka	leikinn.	Sá	sem	fær	að	
þessu	sinni	stærri	tölu	hreppir	öll	
spilin.

Nr. 6.50–6.52
Nemendur	geta	leyst	þessi	dæmi	
eins	og	sýnt	er	vinstra	megin	í	
sýnidæminu:

   2 __ 3   · 60 =   2 · 60
 

_____ 3   =   120
 

___ 3   = 40

Önnur	aðferð	við	dæmi	6.50	er	að	
finna	fyrst	einn	þriðja	hluta.	Þá	er	
deilt	í	heilu	töluna	með	nefnaranum	
og	svarið	verður	20.	Síðan	er	það	
svar	margfaldað	með	teljaranum,	2,	
til	að	finna	tvo	þriðju	hluta,	þ.e.	40.	
Þetta	er	eins	konar	afbrigði	af	
aðferðinni	hægra	megin	í	sýnidæm-
inu.

Nr. 6.53
Nemendur	reikna	dæmin.

Auðveldari verkefni
Nemendur	reikna	nú	dæmi	sem	
þessi	sem	margföldun	og	það	mun	
reyna	nokkuð	á	einhverja	þeirra.	Því	

Að	finna	svarið	út	frá	dæminu	42
	6		

sýnir	tengslin	milli	þeirra	tveggja	
aðferða	sem	sýndar	eru	í	sýnidæm-
inu.	Betra	er	að	nemendur	noti	
margföldunaraðferðina	í	stað	þess	
„að	deila	með	6“	vegna	þess	að		
síðarnefnda	aðferðin	á	nær	einungis	
við	þegar	um	er	að	ræða	brot	þar	
sem	teljarinn	er	1.

Nr. 6.47–6.48
Nemendur	lesa	orðadæmin	og	finna	
fjöldann	eins	og	sýnt	er	í	sýnidæminu.	
Rétt	er	að	þeir	noti	margföldunarað-
ferðina.	Ef	einhverjir	deila	í	24	með	6,	
8	og	4	er	það	í	lagi	og	kennari	getur	
notað	tækifærið	til	að	sýna	hvernig	
báðar	aðferðirnar	tengjast.

Nr. 6.49
Nemendur	reikna	dæmin.

 6.47 Í poka með 42 molum er  1
7 

  þeirra grænn.

  Hvað eru grænu molarnir margir?

 6.48 Í ávaxtakörfu eru 24 ávextir. Af þeim er  1
6 

  epli,  1
8 

 perur, 

  1
4 

 appelsínur og afgangurinn er plómur.

  a Hve mörg epli eru í körfunni?
  b Hve margar perur eru í körfunni?
  c Hve margar plómur eru í körfunni?

 6.49 Hvað er

  a 1
6 

  af 54? c 1
8 

  af 72? e 1
15

  af 60?

  b 1
6 

  af 72? d 1
8 

  af 120? f 1
25 

  af 200?

 6.50 Dagur á 600 krónur. Hann notar 2
3 

  af  
  peningunum. Hve margar krónur notar Dagur.

 6.51 Í poka eru 36 spilapeningar. Af þeim eru 2
3 

 rauðir.

  Hve margir spilapeningar eru rauðir?

 6.52 Í súkkulaðipakka eru 12 bitar.  
  Hve margar bitar eru í

  a 3 pökkum? b 5 pökkum? c 1
3 

 úr pakka? d 5
6 

 úr pakka?

 6.53 Reiknaðu dæmin.

  a 2
3 

  · 18 c  2
7 

   · 28 e 3
4 

   · 20 g 4
5 

   · 20

  b 2
5 

  · 45 d 5
15 

  · 30 f  10
25 

  · 200 h 7
10 

  · 30

Sýnidæmi

Í þessum poka er 1
6  af molunum rauður.

Hvað eru rauðu molarnir margir?

 1
6  · 42 = 1 · 42

6  = 42
6  = 7

Það eru 7 rauðir molar.

 23  hlýtur að vera 
tvöfalt meira en  13 . 0 600

2
3 

Ég reikna 
svona:

42 deilt með 6.

47
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	Bls.	49
Sýnidæmi
Hér	getur	verið	heppilegt	að	nota	
rúðunet	til	að	útskýra	að	nefnari	er	
margfaldaður	með	nefnara	og	teljari	
með	teljara.	Heildinni	er	skipt	í	sjö	
hluta	lóðrétt	og	tveir	þeirra	litaðir	til	
að	tákna	brotið	27	:

Nú	á	að	finna	34	af	27	og	þess	vegna	
skiptum	við	heildinni	í	fjóra	hluta	
lárétt.	Þá	hefur	öllum	rétthyrningn-
um	verið	skipt	í	4	·	7	=	28	litla	reiti	
sem	tákna	nefnarann	í	svarinu	(þ.e.	
sýna	nefnara	margfaldaðan	með	
nefnara).

Nú	beinist	athyglin	að	34	af	reitunum	
sem	eru	litaðir.	Þess	vegna	á	nú	að	
lita	34	þeirra	sérstaklega.	Teljarinn	er	
þá	táknaður	með	þeim	hluta	

Nr. 6.56
Mælt	er	með	að	nemendur	haldi	
áfram	að	gera	útreikningana	sýnilega	
með	því	að	lita	rúðunet,	alla	vega	í	
tengslum	við	nokkurn	hluta	dæm-
anna.	Einnig	þurfa	þeir	að	fá	tækifæri	
bæði	til	að	segja	frá	hvernig	þeir	
reiknuðu	og	útskýra	hvers	vegna	
svarið	var	rétt.

Nr. 6.57
Hér	á	að	finna	brotið	af	nemendum	
sem	leika	fótbolta.	Rétt	er	að	hvetja	
nemendur	til	að	teikna	sér	til	hjálpar.	
Rétthyrningi	(heildinni,	þ.e.a.s.	allri	
bekkjardeildinni)	þarf	fyrst	að	skipta	í	
fimm	jafna	hluta	og	lita	af	þeim	þrjá	
hluta	(þ.e.strákana).	Síðan	þarf	að	
skipta	öllum	hlutum	rétthyrningsins	í	
fjóra	jafn	stóra	hluta	til	að	finna	34	af	
strákunum.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	48
Sýnidæmi
Í	sýnidæminu	er	haldið	áfram	með	
vinnuna	frá	blaðsíðunni	á	undan	þar	
sem	margföldun	brota	með	heilli	
tölu	fólst	í	að	finna	hluta	af	heilli	tölu.	
Hér	eiga	nemendur	að	finna	fjöldann	
sem	hluti	af	broti	felur	í	sér.	Kennari	
sýnir	nemendum	tengsl	þessara	
verkefna.	Hér	á	eftir	sýnir	skýringar-
myndin	til	vinstri	23	af	2	og	sú	til	
hægri	23	af	25.

2
3

2
5

2

2
3

Vinstra	megin	er	svarið	43	en	hægra	
megin	415	.

Gott	er	að	nemendur	geri	
skýringarmyndir	sem	þessar	við	
verkefnin	á	þessari	opnu.	Mestu	máli	
skiptir	að	þeir	skilji	hvað	felst	í	að	
margfalda	brot	á	þennan	hátt.	Ekki	er	
gott	að	þeir	læri	eins	og	páfagaukar	
reglu	eins	og:	„Margfalda	teljara	með	
teljara	og	nefnara	með	nefnara.“	
Hins	vegar	er	gott	ef	einhverjir	
nemendur	átta	sig	sjálfir	á	reglunni.	
Verið	getur	að	þeir	taki	til	dæmis	
eftir	að	nefnarinn	samsvarar	ætíð	
margfeldi	nefnaranna	tveggja	í	
dæminu.	Auðvelt	er	að	útskýra	það	
með	tilvísun	í	skýringarmyndirnar.	Í	
sýnidæminu	er	rétthyrningnum	skipt	
á	annan	veginn	í	fimmtu	hluta	en	á	
hinn	veginn	í	þriðju	hluta.	Samtals	
verða	það	því	3	·	5	=	15	reitir.

Nr. 6.54
Rétt	er	að	hvetja	nemendur	til	að	
skrá	dæmin	sem	margföldunardæmi.	
Til	að	finna	svarið	geta	þeir	teiknað	
rétthyrning	eða	notað	rúðustrikað	
blað	og	sýnt	dæmið	með	skýringar-
mynd	eins	og	í	sýningardæminu.

Nr. 6.55
Nemendur	teikna	rétthyrninga	og	
sýna	lausnina	á	myndunum.

 

 6.54 a Hve mikið er  1
4 

  af  3
5 

 ?

  b Hvað er  3
4 

  af  2
5 

 mikið?

 

 6.55 Skiptu rétthyrningum í reiti til að leysa verkefnin.

  a Hve mikið er  1
3 

  af  1
4 

 ? c Hvað er  3
5 

  af  5
6 

 mikið?

  b Hvað er  2
3 

  af  3
4 

 mikið? d Hve mikið er  3
7 

  af  2
5 

 ?

 6.56 Reiknaðu dæmin.

  a 1
3 

  ·  2
7 

 c 4
9 

  ·  3
5 

  e 3
10 

  ·  5
7 

 

  b 2
9 

  ·  3
5 

 d 6
7 

  ·  2
7 

 f 5
12 

  ·  2
5 

 

 6.57 Í bekkjardeild eru strákarnir  3
5 

  af hópnum. Af þeim spila 3
4 

    

  fótbolta. Hve stór hluti af bekkjardeildinni eru strákar sem spila  

  fótbolta?

Sýnidæmi

Hve mikið er  1
3   af 2

5  ?

Við notum rétthyrning.  

Hér eru 2
5  af rétthyrningnum litaðir. Hér er 1

3  af 2
5  litaður blár.

  Rétthyrningnum er nú skipt í  
15 hluta og tveir þeirra eru bláir.  
Við skrifum:

 1
3  · 2

5  = 2
15  

2
5

6 • Almenn brot og prósent
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Viðfangsefni
■ Margföldun	tveggja	brota
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Auðveldari verkefni
Höfundar	þessa	námsefnis	telja	það	
mjög	nauðsynlegt	að	margföldun	
tveggja	brota	verði	gerð	sýnileg	fyrir	
nemendur.	Þetta	er	afar	mikilvægt	á	
þessu	stigi	vegna	þess	að	þegar	þeir	
færast	upp	á	unglingastig	eru	miklar	
líkur	á	að	þeir	verði	kynntir	fyrir	
reiknireglunni	„að	margfalda	teljara	
með	teljara	og	nefnara	með	nefnara“.	
Þess	vegna	skiptir	miklu	máli	að	þeir	
öðlist	á	þessu	stigi	skilning	á	þessum	
námsþætti.

Erfiðari verkefni
Þrautalausnir: Margföldun 
tveggja almennra brota
Á	verkefnablaði	7.67	(Þrautalausnir 
– almenn brot 2)	eru	fleiri	þrautir	þar	
sem	margfalda	þarf	saman	tvö	brot	
til	að	finna	svörin.

Raunverkefni
Hver fær stærsta brotið með 
margföldun? (spil)
Búnaður:	Spilastokkur	með	spilunum	
1	(ás)	til	10,	vasareiknir	(valfrjálst).

Þetta	spil	er	útvíkkað	afbrigði	af	
spilinu	sem	lýst	er	á	bls.	47.	Í	þessu	
afbrigði	eiga	nemendur	að	draga	
fjögur	spil.	Þeir	búa	þá	til	tvö	brot	
(sem	eiga	að	vera	minni	en	eða	jafnt	
og	1).	Síðan	margfalda	þeir	brotin	
saman.	Sá	leikmaður,	sem	fær	stærsta	
margfeldið,	fær	öll	spilin.

Nr. 6.60–6.64
Nemendur	leysa	dæmin	með	því	að	
margfalda	saman	brot.	Í	dæmi	6.62	er	
annar	þátturinn	blandin	tala	en	það	
gerir	dæmið	erfiðara	fyrir	nemendur.	
Þeir	reyna	að	finna	svarið	á	eigin	
spýtur,	gjarnan	með	því	að	teikna.	
Gagnleg	hjálparteikning	getur	litið	út	
eins	og	myndin	hér	á	eftir	en	rétt	er	
að	nemendur	reyni	hjálparlaust	að	
leysa	dæmið.	Á	myndinni	eru	1	35	
sýndir	með	því	að	lita	heilan	rétt-
hyrning	ásamt	35	af	öðrum.	Síðan	eru	
3
4	af	hinum	litaða	hluta	litaðir	sérstak-
lega	(þ.e.a.s.	margföldun	með	34).	
Heiða	bjó	því	til	sultu	úr	24

40	af	
bláberjunum	sem	er	stytt	í	35.

rétthyrningsins	sem	er	sýndur	með	
þremur	reitum	á	aðra	hliðina	og	
tveimur	á	hina,	samtals	3	·	2	=	6	
reitir	(þ.e.	sýna	teljara	margfaldaðan	
með	teljara).	Rétthyrningurinn	sýnir	
að	svarið	verður		628	sem	má	stytta		
í		314	.

Nr. 6.58–6.59
Í	dæmi	6.59	er	hægt	að	stytta	nokkur	
svaranna.	Tilgangurinn	með	þessum	
dæmum	er	ekki	að	nemendur	æfi	
regluna	um	að	„margfalda	teljara	
með	teljara	og	nefnara	með	nefnara“	
heldur	að	þeir	skilji	þetta	sem	
talningu	reita	í	rétthyrningi.	Kennari	
velur	nokkur	dæmanna	til	upprifjunar	
og	fer	skref	fyrir	skref	gegnum	
útreikningana	með	því	að	teikna	
rétthyrninga	á	töfluna	og	lita	reiti.

 6.58 Reiknaðu dæmin. 

  a 
3
4   ·  

1
4  c 

2
5   ·  

3
5  e 

3
7   ·  

3
8  g 

6
7   ·  

5
7   

  b 
3
4   ·  

3
4  d 

4
5   ·  

3
7  f 

4
5   ·  

1
3  h 

3
5   ·  

9
20 

 6.59 Reiknaðu dæmin. Styttu svörin þegar það er hægt.

  a 
3
4   ·  

2
5  c 

2
5   ·  

2
5   e 

4
5   ·  

3
8  

  b 
3
4   ·  

2
4  d 

2
5   ·  

3
7  f 

4
5   ·  

5
6  

 6.60  Í skóla nokkrum er helmingur af nemendum stelpur.  

Af þeim spila 3
7 

  handbolta. 
Hve stór hluti af nemendum eru stelpur sem spila handbolta? 

 6.61  Hve stór hluti er 
  a helmingurinn af einum c fjórði hluti af einum  
   þriðja hluta?  fimmta hluta?
  b þriðjungurinn af d sjöundi hluti af einum sjötta? 
   einum fimmta?

 6.62  Heiða keypti 1 3
5 

  kg af bláberjum. Hún notaði 3
4 

  af berjunum  
til að búa til sultu. Hve mikið af bláberjunum notaði hún í  
sultuna?

 6.63 Karl þarf að smíða girðingu. Hann þarf 24 borð sem eru 
  3

4 
  m á lengd. Hvað þarf Karl marga metra í girðinguna?

6.64  Lísa þarf 33 borð í lengdinni 4
5 

 m. Hve marga heila metra  
  þarf hún að kaupa?

Ég held að ég 
geti reiknað 

þessi dæmi án 
þess að teikna 

reiti.

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið  3
4  · 2

7  

3
4  · 2

7  =  

 3 · 2
4 · 7    = 6

28  = 3
14   

Við getum stytt 6
28  í 3

14  með því 
að deila í teljara og nefnara með 2.

49

Hugmyndir og athugasemdir
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	Bls.	50
Sýnidæmi
Skilja	má	verkefnið	í	sýnidæminu	á	
tvo	vegu:	annars	vegar	að	deila	í	45	
með	8	og	hins	vegar	að	finna	áttunda	
hluta	af	fjórum	fimmtu	hlutum.	
Kennari	bendir	nemendum	á	að	hér	
er	um	sams	konar	aðgerð	að	ræða:	
Að	deila	með	átta	er	það	sama	og	
að	margfalda	með	einum	áttunda.	
Samsvarandi	þessu	er	deiling	með	2	
það	sama	og	margföldun	með	12.	
Þetta	er	grunnurinn	undir	„regluna“	
um	„að	deila	með	broti	er	að	
margfalda	með	því	öfugu“.	Ekki	er	
rétt	að	kynna	þessa	reglu	fyrir	
nemendum	hér	en	reyna	frekar	að	
koma	þeim	í	skilning	um	hvernig	
leysa	má	dæmin	með	aðferð	eins	og	
þeirri	sem	hér	er	lýst.

Skýringarmyndin	efst	í	sýnidæminu	
og	sú	neðri	til	vinstri	munu	vera	
mörgum	nemendum	mikil	hjálp	til	
skilnings	á	þessum	námsþætti.	Byrjað	
er	á	að	skipta	rétthyrningi	í	fimm	
hluta	og	lita	fjóra	þeirra;	þetta	sýnir	
hverju	á	að	skipta.	Skipting	hvers	
þessara	fjögurra	fimmtu	hluta	til	
helminga	jafngildir	því	að	skipta	
spýtunni	í	átta	hluta.	Til	að	finna	
lengd	hvers	hluta	þarf	að	skoða	hann	
með	hliðsjón	af	metra	sem	er	
heildin.	Með	því	að	skipta	einnig	
hvíta	reitnum	á	myndinni	til	helminga	
geta	nemendur	séð	að	hver	áttundi	
hluti	spýtunnar	samsvarar	einum	
tíunda	hluta	úr	metra.

Í	útreikningunum	hægra	megin	er	
dæmið	leyst	með	tölustöfum.	Hér	er	
hugsunin	sú	að	finna	einn	áttunda	
hluta	af	45	með	því	að	margfalda	
teljarana	saman	annars	vegar	og	
nefnarana	hins	vegar.	Svarið	verður		
	440	sem	má	stytta	í		110	.

Nr. 6.65
Þetta	dæmi	má	skilja	á	tvo	vegu:	
annars	vegar	að	deila	í	helminginn	
með	3	og	hins	vegar	að	finna	einn	
þriðja	hluta	af	helmingnum.

Nr. 6.68
Þetta	verkefni	er	nokkuð	frábrugðið	
þeim	fyrri	þar	sem	hér	þarf	ekki	að	
skipta	í	minni	hluta.	Þetta	má	sýna	
þannig:

6
8

Þar	með	getur	hver	stelpnanna	
þriggja	fengið	tvo	áttundu	hluta	sem	
aftur	má	stytta	í	14.

Nr. 6.69–6.70
Nemendur	nota	reikningsaðferðir	
að	vild	við	þessi	dæmi.	Einhverjir	
munu	nota	skýringarmyndir,	aðrir	
munu	einungis	nota	tölustafi.	Hér	
skapast	gott	tækifæri	til	að	láta	
nemendur	útskýra	aðferðir	sínar.	
Kennari	þarf	að	hjálpa	nemendum	til	
að	átta	sig	á	hvernig	hinar	mismun-
andi	aðferðir	tengjast	saman.

Kennari	hvetur	nemendur	til	að	
nota	skýringarmyndina.	Hér	er	
byrjað	á	því	að	skipta	rétthyrningi	í	
tvennt	til	að	sýna	helminginn	sem	á	
að	skipta.	Þessum	helmingi	er	skipt	í	
þrjá	hluta	sem	felur	í	sér	að	hver	
hluti	verður	einn	sjötti	hluti	af	heilli	
köku.	Til	að	sýna	þetta	má	skipta	
hinum	helmingnum	einnig	í	þrjá	hluta.	
Þannig	sjá	nemendur	að	heildinni	er	
skipt	í	3	+	3	=	6	jafn	stóra	hluta.

Nr. 6.66
Þetta	verkefni	er	einfalt	og	einhverjir	
munu	leysa	það	í	huganum.	Samt	sem	
áður	er	rétt	að	hvetja	nemendur	til	
að	teikna	mynd	sem	sýnir	hvers	
vegna	helmingurinn	af	helmingi	er	14.

Nr. 6.67
Nemendur	þurfa	að	reikna	út	hver	
sé	helmingurinn	af	34	klst.

Deiling almennra brota með heilli tölu

 
 6.65   Hálfri köku á að skipta jafnt milli þriggja barna.  

Hve stóran hluta af kökunni fær hvert barn?

6.66   Í flösku er  1
2 

   lítri af vatni.  
Vatninu er skipt jafnt milli tveggja krakka. 
Hvað fær hvor krakki mikið vatn?

 6.67 Konráð skokkaði tvisvar sömu leiðina á jöfnum hraða.  

  Hann skokkaði alls  3
4 

  úr klst.  

  Hve stóran hluta af tímanum var hann að skokka aðra leiðina?

 6.68  Af stórri pitsu var 6
8 

  skipt jafnt milli þriggja stelpna.  
  Hve stóran hluta af heilli pitsu fékk hver stelpa?

 

 6.69  Reiknaðu dæmin.

  a  2
3 

  : 3 b   2
3 

  : 4 c  2
3 

  : 5

 

 6.70  Reiknaðu dæmin.

  a  
3
5   : 2 b  

3
5   : 4 c   

3
5   : 5

Sýnidæmi

Spýta er 4
5

 m á lengd.
Henni er skipt í átta jafn langa búta.
Hve langur er hver bútur?

4
5   : 8 = 1

10   1
8   · 4

5   = 4
40   = 1

10  

 

 Hver hluti er 1
10   úr metra.

1 metri
4
5

4
5

?

Ég hugsa svona:
Við verðum að finna 

 18   af  45 .

Ég deili í  45  með 8.

1
2

?

kaka
1
2

?

kaka
1
2

?

kaka
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Viðfangsefni
■ Deiling	í	almenn	brot	með	

heilli	tölu
■ Prósent	tengd	algengum	

almennum	brotum,	t.d.	12,	
1
4	og		110
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Skipta	má	rétthyrningi	í	tíundu	hluta	
og	láta	nemendur	íhuga	hve	mörg	
prósent	einn	tíundi	hluti	er.
■ Ef 20 manns væru hér í stofunni 

– hve margir eru þá 10% af 
hópnum? (2 menn.)

■ Hvernig fannstu svarið? ( 110 · 20, 
þ.e.a.s. deila þarf í 20 með 10 og þá 
er svarið 2.)

Nr. 6.71–6.72
Þessi	orðadæmi	geta	nemendur	
unnið	með	sameiginlegum	umræðum	
undir	stjórn	kennara.	Hvetjið	
nemendur	til	að	teikna	skýringa-
myndir	eða	nota	áþreifanlega	hluti.
■ Hvað eru 50% af 100 kr. margar 

krónur? (50 kr.)
■ Hve margar krónur eru 25%, 10%? 

(25 kr., 10 kr.)
■ Hvers vegna eru þessi dæmi svona 

létt? (Vegna þess að heildin er 100 
krónur og 100 persónur. Þá verður 
1% = 1 króna eða 1 persóna, 25% = 
25 krónur eða 25 persónur o.s.frv.)

Nr. 6.73–6.74
Í	þessum	verkefnum	er	lögð	áhersla	
á	að	finna	50%	sem	helming	af	safni.

Nr. 6.75–6.77
Nemendur	leysa	dæmin.	Þeir	finna	
25%	sem	einn	fjórða	hluta	eða	sem	
helming	af	helmingi.

Nr. 6.78
Nemendur	finna	hve	mörg	prósent	
af	hverri	mynd	eru	rauð.	Þetta	tengir	
25%	og	50%	við	brotin	14	og	12.

Auðveldari verkefni
Kennari	metur	hvort	nemendur,	sem	
eiga	erfitt	með	almenn	brot,	eigi	
frekar	að	vinna	verkefnablað	7.68	
(Deiling – almenn brot 1)	en	bls.	50.	
Dæmin	á	verkefnablaðinu	fjalla	einnig	
um	deilingu	almennra	brota	en	
nemendur	framkvæma	deilinguna	
beint	með	rétthyrningum	og	skífuriti.	

Erfiðari verkefni
Meiri þjálfun í deilingu 
almennra brota
Á	verkefnablöðum	7.68–	7.69	
(Deiling – almenn brot 1	og	2)	eru	
fleiri	verkefni	þar	sem	nemendur	
deila	í	almenn	brot.	Sjá	einnig	kaflann	
Raunverkefni,	bls.	52

brot,	þar	sem	„heildin“	táknar	1	en	
misjafnt	er	hvað	heildin	er	hverju	
sinni.	Gott	er	að	leysa	dæmi	6.71	
munnlega	út	frá	samræðum	um	
myndina.	Kennari	býr	sjálfur	til	
samsvarandi	verkefni.
■ Ef ég á 800 kr. er það 100% af 

peningunum mínum. Hvað er þá 
50% af peningunum? (Það er 
helmingurinn, þ.e. 400 krónur.)

■ Hugsum okkur að við séum 20. Hvað 
eru þá 50% af hópnum margir? (10 
manns.)

Til	að	sýna	tengslin	milli	almennra	
brota	og	prósenta	getur	kennari	
teiknað	skýringarmynd	á	töfluna:

100%

50% 25%

1
2

1
4

1

	Bls.	51
Samræðumynd
Kennari	ræðir	við	nemendur	um	
reynslu	þeirra	af	prósentum	ef	svo	
hefur	ekki	þegar	verið	gert	í	upphafi	
kaflans,	sjá	tillögur	að	spurningum	á	
bls.	38	og	39.	Kennari	vekur	athygli	
nemenda	á	að	prósent	er	oft	notað	
til	að	auðvelda	samanburð.	Er	um	
fáar	eða	margar	stelpur	að	ræða	ef	
10	stelpur	eru	í	einni	bekkjardeild?	
Er	þetta	„stelpubekkur“?	Ef	10	af	25	
nemendum	eru	stelpur	er	stelpu-
fjöldinn	frekar	lítill,	nefnilega	40%.	Ef	
10	af	20	krökkum	eru	stelpur	er	það	
nákvæmlega	helmingurinn,	50%.	Ef	10	
af	15	eru	stelpur	eru	tveir	af	hverjum	
þremur	krökkum	stelpur,	um	það	bil	
67%.	Á	þennan	hátt	veitir	prósent	
meiri	upplýsingar	en	aðeins	fjölda-
talan.	Tilgangurinn	með	myndinni	er	
að	vekja	athygli	nemenda	á	hvað	
100%	þýðir,	þ.e.	„allt“	eða	„heildina“.	
Gott	er	að	tengja	þetta	við	almenn	

Prósent

 6.71 Emma á 100 glerkúlur. Hve margar kúlur eru 
  a 25% af glerkúlunum? c 40% af glerkúlunum? 
  b 80% af glerkúlunum?  

6.72  Í skóla nokkrum eru nákvæmlega 100 nemendur. Af þeim  
  eru stelpurnar 45%.
  a Hve margar eru stelpurnar í skólanum?
  b Hve mörg prósent af nemendunum eru strákar?

 6.73 Í bekkjardeild nokkurri eru 60% nemendanna stelpur  
  og 40% strákar. Í bekkjardeildinni eru 30 nemendur. 
  Hve margir eru strákarnir?

 6.74 Í annarri bekkjardeild eru stelpurnar 50%. Þær eru níu talsins. 
  Hve margir nemendur eru í bekkjardeildinni?

 6.75  Atli las 50 blaðsíður í spennandi bók. Þá var hann búinn með 
25% af bókinni. Hvað er öll bókin margar blaðsíður?

 6.76 a Hvað eru 50% af þessum krökkum margir krakkar?
  b Hvað eru 25% af krökkunum margir krakkar?

 6.77 Í bókahillu eru 20 bækur.
  a Hvað eru 50% bókanna margar bækur?
  b Hvað eru 25% bókanna margar bækur?

 6.78 Hve mörg prósent af hverri mynd eru rauð?
  a  b c d  

Þegar allir eru mættir  
er 100% mæting.

Hér eru allir mínir 
peningar þannig að 
þetta er 100% af 

peningunum mínum.

50% er sama og 
helmingur.
50
100

 = 1
2

  = 50%

25% er sama og 
f jórðungur.
25
100

 = 1
4

  = 25%
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Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	52
Samræðumynd
Á	þessari	blaðsíðu	er	prósent	tengt	
skilgreiningunni,	það	er	að	segja	sem	
hundraðshluti.	Til	að	sýna	hundraðs-
hluta	hentar	hundraðreitataflan	
ágætlega.	Önnur	leið	er	að	nota	
töflureglustiku,	1	m	á	lengd,	sem	
skipt	er	í	sentimetra.	Mestu	máli	
skiptir	að	nemendur	skilji	að	
hundraðreitataflan	og	töflureglu-
stikan	tákna	heildina,	þ.e.	100	
hundraðshluta	eða	100%.	Þá	táknar	
hver	reitur	og	hver	sentimetri	einn	
hundraðshluta,	eitt	prósent.	Notkun	
töflureglustiku	eða	einhvers	annars	
línulegs	líkans	auðveldar	nemendum	
að	tengja	prósent	við	tugabrot.	
Þannig	geta	nemendur	séð	að	0,2	m	
samsvara	20%	af	heilum	metra.
■ Hvað eru bláu reitirnir í einu horninu 

mörg prósent af hundraðreitatöfl-
unni? (9%.)

■ Nú festi ég klemmu við 50 cm á 
töflureglustikunni og aðra við 70 cm. 
Hve mörg prósent af reglustikunni 
eru milli klemmanna? (20%.)

Þegar	nemendur	hafa	öðlast	skilning	
á	að	hundraðreitataflan	og	töflu-
reglustikan	tákna	100%	má	leggja	
fyrir	þá	verkefni	um	eitthvað	sem	er	
meira	en	100%:
■ Nú táknar ein reglustika 100%. Ef ég 

hefði tvær reglustikur – hvað eru þá 
1,5 m mörg prósent? (150%.)

■ Hve mörg prósent lita ég ef ég lita 
allar hundraðreitatöflurnar þrjár í 
dæmi 6.79? (300%.)

Nr. 6.79–6.80
Nemendur	segja	til	um	hve	mörg	
prósent	af	hverri	hundraðreitatöflu	
eru	lituð.	Þar	eð	heildin	er	100%	
verður	hver	reitur	1%.
■ Ef heil hundraðreitatafla táknar 

	Bls.	53
Nr. 6.83–6.85
Nemendur	finna	hver	afslátturinn	er	
í	krónum.	Þeir	rökræða	saman	til	að	
finna	hvernig	reikna	má	25%.	
Einhverjir	þeirra	munu	ef	til	vill	
hugsa	sem	svo	að	taka	„helminginn	
af	helmingnum“	en	aðrir	munu	vilja	
deila	strax	með	4.

Kennari	varpar	fram	frekari	spurn-
ingum	sem	beinast	að	1%	og	10%.	Á	
næstu	blaðsíðu	er	frekari	umfjöllun:
■ Peysan kostar 600 kr. Hvað er 1% af 

upphæðinni? (6 krónur.)
■ En 10% af upphæðinni? (60 kr.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Ég marg-

faldaði 6 krónur með 10.)
■ Er hægt að finna svarið með annarri 

aðferð‘ (Já, hægt er að finna einn 
tíunda hluta af 600 kr. vegna þess 
að 10% samsvarar einum tíunda.)

töluna 1 – hvaða tölu tákna þá bláu 
reitirnir? (a-liður: 0,50; b-liður: 0,25; 
c-liður: 0,10.)

■ Hvernig eru þessar tölur skrifaðar 
sem almenn brot? (a-liður: 50

100
 eða 

 510 , 12 ; b-liður: 25
100

 eða 14; c-liður: 10
100

eða  110	.

Nr. 6.81
Nemendur	finna	hvað	hver	litur	er	
mörg	prósent	af	hundraðreitatöfl-
unni.	Gott	er	ef	nemendur	leggja	
saman	svörin	til	að	athuga	hvað	
summan	er	mörg	prósent.	

Nr. 6.82
Nemendur	teikna	rétthyrning	og	lita	
60%	hans	gul	og	40%	græn.	Nem-
endur	geta	teiknað	hundraðreitatöflu	
þótt	það	sé	ekki	nauðsynlegt.	Hér	
liggur	líklega	beinast	við	að	skipta	
rétthyrningnum	í	tíundu	hluta	þannig	
að	hver	hluti	tákni	10%.

 Í rúðunetinu eru 40 af 100 reitum bláir. Það má skrá á þrjá vegu:

 6.79 Hve mörg prósent eru lituð?
  a  b c

 6.80 Hve mörg prósent eru lituð?
  a  b  c 

 6.81 Hve mörg prósent af reitunum eru
  a rauð? 
  b gul? 
  c græn?  

 6.82 Teiknaðu rétthyrning.
  a Litaðu 60% hans með gulum lit og afganginn  
   með grænum lit.
  b Hve mörg prósent rétthyrningsins eru græn?

Prósent þýðir af hundraði
eða hundraðshluti.

1 prósent = 1% = 1
100

 

100% = 100
100

  

Almenn 
brot

Tugabrot Prósent

 
40
100

0,40 40%
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Viðfangsefni
■ Skilgreining	á	prósentum	sem	

hundraðshluta
■ Að	finna	hvað	ákveðinn	hluti	

af	heild	er	mörg	prósent
■ Að	finna	hvað	algeng	prósent	

(t.d.	10%,	20%,	25%	og	50%)	af	
safni	er	mikið
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Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Að lita hundraðreitatöflu
Búnaður:	Hundraðreitatafla	(verk-
efnablað	6.28	(Einn heill – einn tíundi 
hluti – einn hundraðshluti)	í	verkefna-
hefti	Stiku	2a.

Nemendur	nota	hundraðreitatöflu.	
Lita	skal	alla	reitina	en	nemendur	
ákveða	sjálfir	fjölda	litanna	og	hvernig	
þeir	lita	(til	dæmis	hvort	mynstur	eigi	
að	koma	fram	eða	hvort	frjálst	
hugmyndaflug	eigi	að	ráða	för).	Síðan	
telja	nemendur	reitina	í	hverjum	lit	
og	skrá	niðurstöðuna	í	töflu:	

Litur Almennt brot Tugabrot Prósent

Ef	bláir	reitir	eru	27	talsins	er	það	
skráð	þannig:	 27

100
		0,27		27%.

Samanburður á prósentum (spil)
Búnaður:	Verkefnablað	7.70	(saman-
burður á prósentum, almennum brotum 
og tugabrotum),	hvert	leikmannapar	
fær	eitt	blað	sem	klippa	þarf	niður	í	
búta	eftir	línunum.	

Spilið	er	fyrir	tvo	leikmenn.	Hvor	
þeirra	tekur	bút	sem	táknar	100%.	
Þessir	bútar	verða	ekki	með	í	
keppninni.	Hinum	bútunum	er	dreift	
á	borðið	milli	leikmanna.	Þeir	taka	
einn	bút	til	skiptis	þar	til	búið	er	að	
skipta	öllum	bútunum.	Þá	loks	hefst	
spilið.	Leikmenn	segja	í	kór:	Einn,	
tveir	og	þrír!	Þá	byrjar	hvor	þeirra	
um	sig	að	raða	saman	bútunum	
sínum	eins	hratt	og	þeir	geta	þannig	
að	þeir	tákni	100%	(þ.e.a.s.	einn	
heilan).	Leikmennirnir	reyna	að	búa	
til	þrjár	lengjur	sem	tákna	100%	(þ.e.	
1).	Sá	vinnur	sem	er	á	undan	að	
vinna	verkið.	Leikmenn	geta	lagt	
bútana	neðan	við	renninginn	sem	
táknar	100%.	Þannig	geta	þeir	notað	
lengd	hans	til	að	segja	til	um	hvort	
þeir	hafa	myndað	100%.	Í	upprifjun-
inni	má	beina	athyglinni	að	sam-
lagningu	og	þremur	mismunandi	
formum	sömu	tölunnar	(sbr.	taflan	
hér	á	undan)	en	sleppa	frekar	
áþreifanlegu	hjálpartækjunum.	Brotið	
1
4	samsvarar	25%	sem	ásamt	25%	til	
viðbótar	verða	50%	eða	hálfur.

100%

50%

240 nemendur

120 stelpur

100% af strákunum120 strákar

50% af strákunum spila fótbolta60

25% af strákunum, sem spila fótbolta,
eru í skólakórnum

15

100% af strákunum sem spila fótbolta60

Auðveldari verkefni
Kennari	hjálpar	nemendum	að	gera	
sýnilegt	hvernig	helminga	má	
upphæðirnar	þannig	að	skýrt	komi	
fram	að	25%	er	fjórðungur	af	heild.

50%250 kr.

100%500 kr.

25%125 kr.

250 kr.

50%

125 kr.

25% 75%

375 kr.

Nr. 6.86
Nemendur	reikna	út	helminginn	
(50%),	fjórðunginn	(25%)	og	einn	
áttunda	hluta	(12,5%)	af	upphæð-
unum.	Auðveldast	er	að	gera	þetta	
með	því	að	helminga	upphæðirnar.

Nr. 6.87–6.88
Auðveldasta	leiðin	til	að	finna	50%	
og	25%	er	að	helminga	upphæðirnar.	
Ef	einhverjir	fara	fyrst	þá	leið	að	
finna	1%	er	það	auðvitað	í	lagi.	Þá	
finnast	25%	af	500	krónum	með	því	
að	finna	fyrst	að	1%	er	5	krónur;	
25%	verða	þá	25	·	5	=	125	krónur.	Til	
að	finna	75%	má	þá	fyrst	finna	50%	
og	25%	og	leggja	síðan	saman.

Nr. 6.89
Kennari	forðast	að	hjálpa	nemendum	
um	of.	Betra	er	að	hvetja	þá	til	að	
lesa	textann	vel	og	vandlega	og	
teikna	skýringarmyndir	sér	til	hjálpar.

Prósent – hluti af heild

 6.83 Hver er afslátturinn í krónum af
  a skónum? b rauða jakkanum? c buxunum?

 6.84 Þóra keypti peysu og buxur. 
  Hvað fékk hún margar krónur í afslátt?

 6.85  Hrói keypti á netinu geisladiska sem kostuðu 500 kr. 
Hann borgaði 25% í kostnað. 
Hve hár var kostnaðurinn í krónum?

 6.86 Hve margar krónur er 
  a helmingurinn af 200 kr.? c áttundi hluti af 200 kr.? 
  b fjórðungurinn af 200 kr.? 

 6.87 Hve margar krónur eru 
  a 50% af 100 kr.? b 50% af 500 kr.? c 50% af 60 kr.?
   25% af 100 kr.?  25% af 500 kr.?  25% af 60 kr.?

 6.88 Hve margar krónur eru 
  a 50% af 400 kr.? b 50% af 80 kr.? c 50% af 2500 kr.?
   25% af 400 kr.?  25% af 80 kr.?  25% af 2500 kr.?
   75% af 400 kr.?  75% af 80 kr.?  75% af 2500 kr.?

 6.89 Í skóla nokkrum eru 240 nemendur.
  a  50% nemendanna eru strákar. 

Hvað eru margir strákar í skólanum?
  b  50% af strákunum æfa fótbolta. 

Hve margir strákar æfa fótbolta?
  c 25% af strákunum, sem æfa fótbolta, eru í skólakórnum. 
   Hvað eru margir strákar bæði í fótbolta og í skólakórnum?

Ódýri markaðurinn

25% afsláttur

af öllum vörum
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Nr. 6.94
Nemendur	skrifa	rétt	merki	í	lituðu	
reitina.	Kennari	bendir	nemendum	á	
að	láta	nægja	að	íhuga	tölurnar	í	stað	
þess	að	reikna	til	að	finna	svarið.	Öll	
verkefnin	ganga	út	á	að	bera	saman	
mismunandi	prósent	af	mismunandi	
heildum.	Í	a-lið	geta	nemendur	
hugsað	sem	svo	að	jafnt	sé	báðum	
megin	vegna	þess	að	hægra	megin	á	
að	taka	helmingi	minna	af	tvöfalt	
hærri	tölu	en	vinstra	megin.	Ef	
hugsað	er	á	sama	hátt	í	b-lið	hlýtur	
40%	af	30	að	samsvara	80%	af	15.	
Þess	vegna	hlýtur	80%	af	20	að	vera	
meira	en	40%	af	30.	Í	c-lið	er	jafnt	
báðum	megin	vegna	þess	að	0,3	·	60	
er	jafnt	og	0,6	·	30.	Í	d-lið	er	25%	af	
20	jafnt	og	12,5%	af	40.	Þess	vegna	
hlýtur	12,5%	af	48	að	vera	hærri	tala	
en	25%	af	20.

Nr. 6.90
Kennari	bendir	í	upphafi	á	að	allir	
nemendurnir	(300)	séu	100%.	Síðan	
finna	nemendur	1%	og	því	næst	40%	
(stelpurnar).	Að	lokum	finna	þeir	
fjölda	strákanna.	Kennari	vekur	
athygli	nemenda	á	að	stelpurnar	og	
strákarnir	eru	samtals	heildin,	100%.
■ Hve margir strákar eru í skólanum? 

(180.)
■ Hvað eru strákarnir mörg prósent? (60%.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Strákarnir 

og stelpurnar eru samtals 100%.)

Nr. 6.91–6.93
Nemendur	finna	hvað	mismunandi	
prósent	af	ólíkum	upphæðum	eru	
margar	krónur.	Nemendur	ákveða	
sjálfir	hvort	þeir	fari	10%-leiðina	eða	
1%-leiðina	til	að	leysa	verkefnin.	
Kennari	leggur	áherslu	á	að	10%	er	
ekki	föst	upphæð.	Hún	fer	eftir	því	af	
hvaða	upphæð	10%	eru	reiknuð.	

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	54
Sýnidæmi
Kennari	fer	yfir	sýnidæmið	með	
nemendum	og	gengur	úr	skugga	um	
að	þeir	skilji	að	100%	táknar	heildina	
og	að	út	frá	því	sé	hægt	að	finna	1%.	
Þar	með	þurfa	nemendur	að	geta	
áttað	sig	á	hvað	er	10%,	25%	og	50%.	
Út	frá	þessu	eiga	nemendur	að	geta	
reiknað	út	tölurnar	sem	tiltekin	
prósent	fela	í	sér	með	því	að	
margfalda	töluna,	sem	felst	í	1%,	með	
prósentunum	sem	um	ræðir	hverju	
sinni.	Hér	er	í	stórum	dráttum	fjallað	
um	nokkuð	einföld	prósent,	til	
dæmis	heila	tugi	prósenta.	Í	stað	þess	
að	finna	fyrst	1%	má	því	finna	10%.	
Nemendur	þurfa	einnig	að	hafa	það	
á	valdi	sínu.

Gott	er	að	kennari	varpi	fram	
spurningum	í	sömu	röð	og	fram	
kemur	í	dæmi	6.90:	Hann	byrjar	á	að	
tilgreina	ákveðið	safn	(nemendur,	
peningar	eða	eitthvað	annað),	helst	
heilt	hundrað	í	upphafi.	Kennari	
leggur	áherslu	á	að	allt	safnið	sé	
100%.	Síðan	spyr	hann	um	1%	eða	
um	10%.	Í	lokin	spyr	hann	um	önnur	
prósent,	sbr.	eftirfarandi	sem	hér	er	
byggt	á	sýnidæminu:
■ Hvað eru 5% nemendanna margir 

nemendur? (20 nemendur.)
■ Hvernig fannstu svarið? (1% er fjórir 

þannig að 5% er þá 5 · 4 = 20.)
■ Skoðið Kráku sem hefur fundið það 

út að 10% nemendanna séu 40 
nemendur. Hvernig getur hún þá 
reiknað út hvað 5% eru margir 
nemendur? (Hún getur helmingað 
fjöldann, 40 : 2 = 20.)

■ Og hvernig getur Kráka þá fundið 
hvað 60% eru margir nemendur?  
(6 · 40 = 240.)

 6.90 Í skóla nokkrum eru 300 nemendur. Stelpurnar eru 40%  
  nemendanna.
  a Hvað eru allir nemendur skólans mörg prósent?
  b Hvað er 1% nemendanna margir nemendur?
  c Hve  margar eru stelpurnar?
  d Hve margir eru strákarnir?

 6.91 Hve margar krónur eru 10% af
  a 50 kr.? b 120 kr.? c 3400 kr.?

 6.92 Hve margar krónur eru 20% af
  a 30 kr.? b 250 kr.? c 4500 kr.?

 6.93 Hve margar krónur eru 40% af
  a 800 kr.? b 150 kr.? c 12 500 kr.?

 6.94 Veldu rétt merki: <, > eða =

  a 50% af 40     25% af 80 c 30% af 60     60% af 30

  b 40% af 30     80% af 20 d 12,5% af 48     25% af 20

Sýnidæmi

Í skóla nokkrum eru 400 nemendur. Af þeim eru strákarnir 60%.
a Hvað er 1% nemendanna margir nemendur?
b Hve margir nemenda eru strákar?
c Hve margir nemenda eru stelpur?

a 1% af 400 er 4
 1% = 4 nemendur.

b 60% af 400 er
 60 · 4 = 240
 240 af nemendunum eru strákar.

c 40% af 400 er
 40 · 4 = 160
 160 af nemendunum eru stelpur.

Ég gef
10% í 

þjórfé.

400 nemendur = 100%

4 nemendur

Ég hugsa þetta þannig  
að 10% sé sama og 1

10  .  
Þá er 1

10  af nemendunum
40 nemendur.

6 • Almenn brot og prósent
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Viðfangsefni
■ Að	finna	tiltekin	prósent	af	

safni	
■ Tengsl	almennra	brota,	

tugabrota	og	prósenta

Búnaður
■ Ef	til	vill	talnalína	frá	0	til	1,5	

skipt	í	tíundu	hluta	og	hundr-
aðshluta	(ljósritunarblað	3	
(Talnalínur 0–2)	aftast	í	þessari	
bók)
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Auðveldari verkefni
Aðalatriðið	á	bls.	54	er	að	nemendur	
geti	fundið	1%	af	tölu	og	margfaldað	
svarið	með	prósentunum	sem	gefin	
eru	upp	hverju	sinni.	Einnig	er	afar	
gott	ef	þeir	geta	fundið	10%	og	skilji	
að	það	má	gera	með	því	að	deila	í	
heildina	með	10.	Nemendur	fá	tóma	
hundraðreitatöflu	sem	þeir	geta	haft	
fyrir	framan	sig	og	einnig	rétthyrning	
sem	skipt	er	í	tíundu	hluta.
–	Hvað	er	20%	af	30	kr.?	(3	+	3	=	6	kr.)

3 3
10%0 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 kr.

Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Hvar á talnalínunni? (spil)
Búnaður:	Töluspjöld	verkefnablað	
7.71	(Talnalína 0–100)	(Hvar á 
talnalínunni?)	og	talnalína	(verkefna-
blað	5.15	í	verkefnahefti	Stiku	1a).	
Hún	nær	frá	0–100	og	henni	þarf	að	
breyta	þannig	að	hún	nái	frá	0	til	1	
áður	en	hún	er	ljósrituð	handa	
nemendum.	Skrifa	þarf	tölurnar	0	–	
0,10	–	0,20	–	0,30	o.s.frv.	allt	upp	í	1.

Töluspjöldin	eru	stokkuð	og	sett	á	
hvolf	í	bunka	á	borðið.	Leikmenn	
snúa	einu	spjaldi	við	til	skiptis	og	
staðsetja	hana	á	talnalínunni.	Sé	hún	
„laus“	er	hún	skráð	á	þrjá	vegu	og	
vísað	með	ör	á	réttan	stað	á	talna-
línunni.	Ef	nemandi	dregur	t.d.	25%	
er	það	skráð	þannig:

0 0,10 0,20 0,30 0,4 0,50 0,60 0,70

25%
0,25

1
4

Leikmaðurinn	heldur	spjaldinu.	Dragi	
næsti	leikmaður	spjaldið	14	getur	
hann	ekki	skrifað	neina	tölu	og	
spjaldið	er	því	lagt	til	hliðar.	Sá	vinnur	
sem	á	flest	spjöld	í	lokin.

Verkefni	sem	afbrigði	af	spilinu:	
Kennari	skrifar	30	tölur	á	milli	0	og	1		
á	A4-blað	og	ljósritar	það	handa	
nemendum.	Tölurnar	eru	annaðhvort	
skráðar	sem	almenn	brot,	tugabrot	
eða	prósent.	Nemendur	skrifa	þær	
fyrir	ofan	talnalínuna	sína	og	vísa	
með	ör	á	réttan	stað	á	talnalínunni.

hundraðshluta,	þ.e.	3	tíundu	hlut-
unum	er	skipt	í	30	hundraðshluta.

Nr. 6.95
Nemendur	teikna	myndina	upp	og	
skrá	í	reitina	tölurnar	sem	vantar.	
Ekki	er	nauðsynlegt	að	nemendur	
teikni	nákvæma	talnalínu.	Nægilegt	er	
að	þeir	merki	til	dæmis	tölurnar	0,	
0,50	og	1	og	ef	til	vill	merkja	þeir	
einnig	strikin	fyrir	tíundu	hlutana.	
Loks	skal	þess	getið	að	þeir	geta	
einnig	notað	ljósritunarblað	3	
(Talnalínur 0–2)	aftast	í	þessari	bók.

Nr. 6.96
Nemendur	skrifa	töflurnar	upp	og	
skrá	í	þær	tölurnar	sem	vantar.	Þeir	
geta	einnig	merkt	tölurnar	á	talna-
línu,	annaðhvort	eftir	að	þeir	hafa	
leyst	verkefnin	eða	þegar	þetta	
verkefni	er	sameiginlega	rifjað	upp	á	
skólatöflunni.

	Bls.	55
Sýnidæmi
Kennari	rifjar	upp	með	nemendum	
að	100%	þýðir	100	hundraðshlutar	
og	þess	vegna	er	hvort	tveggja	jafnt	
og	1.	Kennari	teiknar	talnalínu	á	
skólatöfluna	frá	0	til	1.	Hann	skiptir	
henni	ekki	frekar	í	smærri	bil.	Nú	
koma	nemendur	upp	að	töflu	og	
staðsetja	fyrst	100%:

0 1

100%

Síðan	koma	fleiri	nemendur	upp	að	
töflu	hver	á	fætur	öðrum	og	merkja	
eftirfarandi	prósent:	50%,	25%,	75%,	
10%,	60%	o.s.frv.	Það	getur	komið	
sér	vel	að	rifja	einnig	upp	tugabrot,	
þ.e.a.s.	hvaða	tölustafir	tákna	tíundu	
hluta	og	hundraðshluta.	Í	tölunni	
0,35	eru	3	tíundu	hlutar	og	5	
hundraðshlutar.	Hér	á	sérstaklega	við	
að	skilja	tugabrotið	einnig	sem	35	

0 0,50 1

Prósent

Tugabrot

Almenn brot
30

100

0,30

30%

Sýnidæmi

Lestu af talnalínunni og skráðu hverja tölu sem almennt brot, tugabrot og prósent.

Prósent – almenn brot – tugabrot
Prósent þýðir af hundraði. Þess vegna er 1% =  1

100 
  = 0,01.

 6.95 Teiknaðu myndina og skráðu tölurnar sem vantar í reitina.

 

 6.96 Skrifaðu töflurnar upp og ljúktu við þær.
  a  bAlmenn 

brot Tugabrot Prósent

20%

 
10
100

0,70

75%

0,05
7

100

48%
70
100

0,93

Almenn 
brot

Tuga-
brot Prósent

0,1

80%

25%

 
9

100

0,15
95
100

5%
53
100

0,06

96 %

0 0,50 1

Prósent

Tugabrot

Almenn brot

0,08

30%

45
100

0,69

Hvað eru margir
hundraðshlutar í 1?

55
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sem	er	á	undan	að	fá	10	stig.

Til	að	úrskurða	um	hvor	talan	er	
stærri	geta	nemendur	notað	
vasareikni.	Ef	annar	fær	13	og	hinn	fær	
35%	geta	þeir	breytt	prósentunum	í	
tugabrot	(35%	=	0,35).	Þeir	breyta	
einnig	almenna	brotinu	í	tugabrot	
með	því	að	deila	í	teljarann	með	
nefnaranum	með	vasareikninum		
(1	:	3	=	0,3333).	Á	þennan	hátt	er	
auðvelt	að	segja	til	um	hvor	talan	er	
stærri.	Jafnframt	felst	í	þessari	vinnu	
umbreyting	talna	í	tugabrot.

Auðveldari verkefni
Kennari	tengir	verkefnin	á	þessari	
opnu	við	talnalínuna.	Gott	er	að	
nota	töflureglustiku	eða	talnalínu	frá	
0	til	1	sem	skipt	hefur	verið	í	
hundraðshluta.	Þetta	mun	skerpa	
talnaskilning	nemenda	um	leið	og	
þeir	ná	meira	valdi	á	að	breyta	

Þetta	sýnir	að	reikna	má	dæmin	á	
mismunandi	vegu.	Stundum	er	
auðveldast	að	leysa	slík	dæmi	með	
almennum	brotum,	stundum	með	
tugabrotum	eða	með	prósentum.

Nr. 6.105 
Nemendur	segja	til	um	hvort	
fullyrðingarnar	eru	sannar	eða	
ósannar.	Jafnframt	eiga	þeir	að	
rökstyðja	niðurstöður	sínar.

Spil
Spilið	er	fyrir	tvo	leikmenn.	Þeir	geta	
annaðhvort	notað	spilaskífurnar	í	
bókinni	eða	búið	sjálfir	til	samsvar-
andi	skífur.	Annar	leikmaður	snýr	
bréfaklemmu	í	hringi	á	brotaskífunni	
en	hinn	á	prósentaskífunni.	Sá	sem	
fær	stærri	tölu	fær	eitt	stig.	Komi	
upp	jafn	stórar	tölur	snúa	leikmenn	
bréfaklemmunum	á	nýjan	leik	og	þá	
fær	sigurvegarinn	tvö	stig.	Sá	vinnur	

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	56
Nr. 6.97
Nemendur	skrá	brotin	sem	prósent.	
Auðveldast	er	að	lengja	þau	í	
hundraðshluta.

Nr. 6.98
Nemendur	skrá	prósentin	sem	
almenn	brot	og	fullstytta	þau	síðan.	
Dæmi:	0,60	=	60		=	35.	 100

Nr. 6.99
Nemendur	segja	til	um	hvort	
fullyrðingarnar	eru	sannar	eða	
ósannar.	Nemendur	þurfa	að	
rökstyðja	niðurstöður	sínar.	Gott	er	
að	nota	í	þetta	dágóðan	tíma	og	
ganga	úr	skugga	um	að	nemendur	
hafi	vald	á	að	breyta	tölum,	sem	
skrifaðar	eru	á	forminu	almenn	brot,	
tugabrot	eða	prósent,	úr	einu	
forminu	í	annað.

Nr. 6.100–6.101
Nemendur	skrá	hve	stór	hluti	af	
hverri	mynd	er	litaður	og	hve	stór	
hluti	af	plómunum	er	blár.	Þetta	skal	
skrá	bæði	sem	almenn	brot	og	
prósent.

	Bls.	57
Nr. 6.102
Nemendur	skrá	tölurnar	sem	
tugabrot.	Kennari	forðast	að	gefa	
nemendum	vísbendingar	um	lausnina	
en	lætur	þá	sjálfa	brjóta	heilann	um	
hvernig	leysa	má	þessi	dæmi	og	skrá	
tölurnar.	Ef	til	vill	má	hvetja	þá	til	að	
reyna	að	staðsetja	prósentin	á	
talnalínu.

Nr. 6.103–6.104
Kennari	sér	til	þess	að	nemendur	
leggi	höfuðið	í	bleyti	til	að	leysa	þessi	
dæmi.	Þar	sem	margfaldað	er	með	
sömu	tölu	í	liðunum	þremur	verða	
svörin	í	hvou	verkefni	líka	hin	sömu.	

 6.97 Lengdu brotin og skráðu þau sem prósent. 

  a  10
50 

 c  10
25 

 e  5
20 

 g  
1
4 

  b  23
50 

 d  20
25 

 f  13
20 

 h  1
5 

 6.98 Skráðu sem almenn brot og fullstyttu þau.
  a 70% c 40% e 0,60 g 0,35
  b 25% d 75% f 0,05 h 0,12

 6.99 Satt eða ósatt?

  a 20% er jafnt og 1
5 

. 

  b 0,04 er jafnt og 40%. 

  c 150% er jafnt og 1,5.

  d 1
8 

 er jafnt og 12,5%.

  e 45% er minna en 0,4. 

  f 200% er jafnt og 2.

 6.100  Hve stór hluti myndanna er litaður? 
Skráðu svörin í almennum brotum og prósentum.

  a  b  c

 6.101  Hve stór hluti af plómunum er blár? 
Skráðu svörin í almennum brotum og í prósentum.

  a  b  

  c

6 • Almenn brot og prósent
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Viðfangsefni
■ Tengsl	almennra	brota,	

tugabrota	og	prósenta
■ Að	skrá	hluta	sem	almennt	

brot	og	sem	prósent

Búnaður
■ Ef	til	vill	vasareiknir
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Spilið	er	fyrir	tvo	
leikmenn	eða	tvö	lið	
með	tveimur	leik-
mönnum	í	hvoru	liði.	
Spilastokknum	er	skipt	
í	tvo	bunka.	Í	annan	
bunkann	skal	setja	
spilin	2,	4,	5	og	10,	tvö	
spil	af	hverju,	en	
afgangurinn	fer	í	hinn	
bunkann.	Gott	er	að	
leggja	bunkana	á	blað	þar	sem	búið	
er	að	teikna	brotastrik.	Leikmaður,	
sem	á	leik,	snýr	við	einu	spili	úr	
hvorum	bunka	þannig	að	almennt	
brot	myndast.	Hann	á	að	segja	til	um	
hve	mörgum	prósentum	brotið	
samsvarar	eða	um	það	bil.	Síðan	
leitar	hann	að	reit	á	spilaborðinu	
sem	samsvarar	prósentunum	og	
leggur	þar	spilapening	í	sínum	lit.	Ef	
réttur	reitur	er	ekki	laus	á	hinn	leik.	
Sá	vinnur	sem	er	á	undan	að	fá	þrjá	

spilapeninga	í	röð,	annaðhvort	
lóðrétt,	lárétt	eða	á	ská.
Dæmi:

Leikmaður	dregur	spilin	2	og	5	og	
fær	því	brotið	25.	Hann	breytir	því	í	
prósent	og	getur	lagt	spilapening	á	
reitinn	á	spilaborðinu	þar	sem	
stendur	40%.

50%

>100%

40%

25%

>200%

10% 20%

20%

>100%

Raunverkefni
Lottó með almennum brotum, 
tugabrotum og prósentum (spil)
Búnaður:	Verkefnablað	7.71	(SPIL 
Hvar á talnalínunni?).	Einnig	geta	
nemendur	búið	til	sitt	eigið	reitablað	
með	6	·	4	reitum	með	öðrum	tölum	
en	eru	á	verkefnablaðinu.

Kennari	ljósritar	reitablaðið	á	pappír	
af	þykkara	tagi.	Best	er	að	plasta	
reitablaðið	áður	en	klippt	er.	Síðan	
eru	reitirnir	24	með	tölunum	klipptir	
út,	töluspjöldin	stokkuð	vel	og	dreift	
á	hvolf	á	borðið.	Leikmenn	draga	til	
skiptis	tvö	töluspjöld	og	athuga	hvort	
þau	eru	jafn	gild.	Ef	svo	er	fær	
leikmaðurinn	slaginn.	Ef	ekki	eru	
spjöldin	sett	aftur	á	hvolf	á	sama	stað	
og	þau	voru	áður.	Leikmenn	þurfa	að	
ákveða	fyrir	fram	hvort	sá	sem	fær	
slag	megi	„gera	aftur“	eða	hvort	
leikmenn	megi	einungis	draga	einu	
sinni	í	hvert	skipti.	Þegar	öll	tölu-
spjöldin	eru	uppurin	vinnur	sá	sem	á	
flesta	slagi.

Afbrigði	af	spilinu:	Þá	geta	leik-
menn	spilað	„Stríð“	með	þessum	
töluspjöldum.	Þau	eru	stokkuð	og	
skipt	jafnt	milli	leikmanna	sem	setja	
þau	í	bunka	á	hvolf	fyrir	framan	sig.	
Nú	snúa	leikmenn	efsta	spjaldinu	við.	
Sá	sem	hefur	hæstu	töluna	fær	öll	
spjöldin	og	setur	þau	neðst	í	bunk-
ann	sinn.	Sá	vinnur	sem	á	flest	spjöld	
–	eða	jafnvel	öll	spjöldin	–	í	lokin.

tölum,	sem	skrifaðar	eru	á	forminu	
almenn	brot,	tugabrot	eða	prósent,	
úr	einu	forminu	í	annað.

Í	dæmum	6.103	og	6.104	geta	
nemendur	notað	vasareikni.	Aðalat-
riðið	er	að	nemendur	átti	sig	á	að	
svarið	verður	hið	sama	í	a-,	b	og	
c-lið	í	hvoru	verkefni.

Í	verkefni	6.105b	og	d	má	gefa	
nemendum	vísbendingu	um	að	
breyta	tölunum	í	almenn	brot	en	þeir	
hafa	fengist	við	slík	dæmi	áður.	Í	b-lið	
fást	þá	12	af	12	og	svarið	verður	14.

Erfiðari verkefni 
Þrír í röð (spil)
Búnaður:	Spilastokkur	með	spilunum	
1	(ás)	til	10,	spilaborð	(verkefnablað	
7.72	(Spilaborð við spilið Þrír í röð),	
spilapeningar	í	tveimur	mismunandi	
litum,	vasareiknir.

SPIL    
Spilið er fyrir tvo leikmenn.
Annar leikmaðurinn snýr bréfaklemmu á brotaskífunni en hinn á prósentaskífunni.  
Sá sem fær hærri tölu fær 1 stig.
Ef leikmenn fá jafngildar tölur snúa þeir bréfaklemmunum aftur. Þá fær sá sem vinnur  
2 stig. Ef tölurnar verða aftur í þetta skipti jafngildar er bréfaklemmunum snúið  
enn einu sinni og þá fær sigurvegarinn 3 stig. Sá vinnur spilið sem er á undan að ná  
10 stigum.

45 % 20 %

25 %

35 % 15 %

10 % 30 %

40 %

1

3

1

8

1

6

1

4

2

5

1

5

3

10

4

10
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 6.102 Skráðu sem tugabrot.
  a 50% c 200% e 420% g 125%
  b 100% d 150% f 370% h 206%

 6.103 Reiknaðu dæmin. 

  a 3
4 

  af 60  b 60 · 0,75  c 75% af 60 

 6.104 Reiknaðu dæmin. 

  a 4
10 

  af 250  b 250 · 0,4  c 40% af 250 

 6.105 Hverjar fullyrðinganna hér á eftir eru sannar?

  a 3
4 

 er jafnt og 75%.

  b 50% margfaldað með 50% er jafnt og 50%.

  c 40% er stærra en  1
4 

.

  d  25% margfaldað með  1
2 

 er jafnt og  1
4 

 margfaldað með 
50%.

Teljari
Afgangur 

af spilunum
1 til 10

Nefnari
Tvö af 

hverju spili: 
2, 4, 5 og 10
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	Bls.	59	
Sýnidæmi
Á	þessari	blaðsíðu	eru	prósentin	
ekki	lengur	í	heilum	tugum.	Í	sýni-
dæminu	til	vinstri	er	sýnt	hvernig	
leysa	má	verkefnið	með	því	að	finna	
fyrst	1%.	Önnur	aðferð	er	að	breyta	
prósentunum	í	tugabrot	og	marg-
falda	síðan.	Nemendur	hafa	áður	
reiknað	slík	dæmi,	bæði	með	
almennum	brotum	og	tugabrotum	
og	er	því	rétt	að	minna	þá	á	það.	Þá	
staðreynd	að	þessar	tvær	aðferðir	
gefa	sama	svar	má	útskýra	með	því	
að	þátturinn	100	er	hér	„fluttur“	frá	
einni	tölu	til	annarrar:

0,15	·	600	=	0,15	·	6	·	100	=
(0,15	·	100)	·	6	=	15	·	6

Á	þennan	hátt	er	auðveldara	að	
reikna	svarið.	Annars	geta	nemendur	
notað	vasareikni	við	dæmin	á	þessari	
blaðsíðu.	En	ekki	skal	benda	þeim	á	

Ef	nemendur	leysa	verkefnið	með	
mismunandi	aðferðum	þurfa	þeir	að	
fá	tækifæri	til	að	kynna	þær	og	
útskýra	hver	fyrir	öðrum.

Nr. 6.108–6.110
Nemendur	styðjast	við	myndirnar	
vinstra	megin	á	blaðsíðunni.	Í	þessum	
dæmum	er	ætlast	til	að	nemendur	
finni	hvað	persónurnar,	sem	koma	
við	sögu,	eiga	að	borga	með	því	að	
finna	fyrst	hve	mörg	prósent	af	
verðinu	þær	borga.	Í	dæmi	6.108	
kaupir	Silja	buxur	með	40%	afslætti.	
Þar	með	þarf	hún	að	borga	60%	af	
fullu	verði.	Í	b-lið	geta	nemendur	því	
fundið	svarið	með	því	að	reikna	60%	
af	800	krónum.	Önnur	aðferð	er	að	
reikna	afsláttinn,	þ.e.	40%	af	800	kr.,	
og	draga	síðan	þá	upphæð	frá	800	
krónum.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	58	
Sýnidæmi
Þegar	verkefni	þessarar	opnu	eru	
unnin	skiptir	mestu	að	leggja	áherslu	
á	að	heildin	(venjulega	allt	safnið	eða	
hin	upprunalega	upphæð)	er	100%.	
Út	frá	þessu	finnur	nemandinn	
annaðhvort	1%	eða	10%.	Verkefnin	á	
bls.	58	fjalla	í	flestum	tilvikum	um	
heila	tugi	prósenta.	Þá	er	auðveldara	
að	leysa	verkefnin	með	því	að	finna	
fyrst	hve	margar	krónur	10%	fela	í	
sér.	Á	bls.	59	er	ekki	um	heila	tugi	
prósenta	að	ræða	þannig	að	þá	er	
auðveldast	að	finna	fyrst	1%.	Ekki	er	
nauðsynlegt	að	nemendur	æfi	
ákveðna	færni	til	að	leysa	dæmin.	
Meira	máli	skiptir	að	þeir	skilji	
hvernig	þessi	atriði	tengjast	og	að	
þeir	séu	sveigjanlegir	hvað	varðar	
lausnaleiðir.

Ef	þetta	er	óljóst	getur	verið	
skynsamlegt	að	útskýra	hvernig	
myndirnar	í	sýnidæminu	tengjast.	
Ílangi	rétthyrningurinn	með	tvöföldu	
talnalínunni	byggist	á	þeirri	hugsun	
að	hver	dálkur	í	hundraðreitatöflunni	
sé	táknaður	með	einum	reit.

Nr. 6.106
Rétt	er	að	hvetja	nemendur	til	að	
skoða	myndirnar	vel.	Hér	er	upp-
hæðinni,	1500	kr.,	skipt	í	10	hluta	
þannig	að	hver	hlutur	er	einn	tíundi	
hluti,	þ.e.	10%.	Það	þýðir	að	hver	
reitur	táknar	150	krónur	en	það	geta	
nemendur	notað	til	að	reikna	hver	
afslátturinn	er	í	krónum.

Nr. 6.107
Til	að	finna	35%	geta	nemendur	
–	 fundið	upphæðina	sem	er	mitt	á	

milli	30%	og	40%;
–	 fundið	hvað	5%	afsláttur	er	í	

krónum	með	því	að	helminga	10%	
og	leggja	það	við	30%	afsláttinn;

–	 fundið	hvað	1%	er	í	krónum	og	
margfaldað	það	með	35.

12000 kr.
30%

afsláttur

800 kr.

40%
afsláttur

20%
afsláttur

7500 kr.

Sýnidæmi

Á Ódýra markaðnum kostar skyrta 500 kr. Hún er seld með 20% afslætti.
a Hvað er afslátturinn mikill í krónum?
b Hvað þarf  Krúsi að borga fyrir skyrtuna?

a 1% er 5 kr. 
 20 · 5 = 100
 Afslátturinn er 100 kr. 
  
b 500 – 100 = 400   
 Krúsi borgar 400 kr. 

Prósentureikningur

 6.106 Geisladiskur kostar 1500 kr.
  a Hvað er 30% afsláttur í krónum?
  b Hvað er 40% afsláttur í krónum?
  c Hvað er 50% afsláttur í krónum?
  d Hvað er 60% afsláttur í krónum?

 6.107 Húfa kostar 300 krónur á markaðnum. 
  Reiknaðu hve mikið þarf að borga  
  fyrir húfuna þegar afslátturinn er
  a 30% b 40% c 35%

 6.108 Silja kaupir buxur á markaðnum.
  a Hve mörg prósent af fullu verði þarf Silja að borga?
  b Hvað borgar Silja fyrir buxurnar? 

 6.109 Tómas kaupir hjól á markaðnum. 
  a Hve mörg prósent af fullu verði þarf Tómas að borga?
  b Hvað borgar Tómas fyrir hjólið? 

 6.110 Sara kaupir tjald á markaðnum.
  a Hve mörg prósent af fullu verði þarf Sara að borga?
  b Hvað borgar Sara fyrir tjaldið?

Heildin er 100% = 500 kr.

Afsláttur: 20%

400 1000 500

0 % 100 %

30%0% 100%

0 1500

0% 100%

0 300
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Mér finnst 
auðveldara að 
hugsa sem svo  
að 10% sé 50.

Þá er afslátturinn  
2 · 50 = 100.

Afsláttur
er það sem
við sleppum
við að borga.

Viðfangsefni
■ Að	reikna	fjöldann	sem	fela		

í	sér	tiltekin	prósent	af	tölu	
eða	af	safni

Búnaður
■ Ef	til	vill	vasareiknir
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rétt	að	þeir	vinni	frekar	dæmi	með	
prósent	í	heilum	tugum,	sjá	verkefna-
blað	7.73	(Reikningur með prósentum).	
Þar	eru	auðveldari	orðadæmi	með	
skýringarmyndum	(rétthyrningum)	
eins	og	í	dæmum	6.106	og	6.107.

Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Prósent af peningum (spil)
Búnaður:	Teningur,	stigatafla.

Spilið	er	fyrir	tvo	leikmenn.	Þeir	
þurfa	einn	tening	og	tvær	töflur	til	að	
skrá	í	yfirlit	yfir	upphæðir	hvors	
leikmanns.	Báðir	byrja	með	100	kr.	
Þeir	kasta	teningnum	til	skiptis.	Talan	
sem	upp	kemur	táknar	prósent	í	
heilum	tugum	þannig	að	ef	upp	
kemur	5	á	teningnum	táknar	það	
50%,	ef	upp	kemur	3	táknar	það	30%.

Sá	sem	á	leik	á	að	fá	frá	andstæð-
ingnum	eins	mörg	prósent	af	
peningum	hins	síðarnefnda	og	
teningurinn	segir	til	um.	Þá	upphæð	
leggur	hann	við	það	sem	hann	átti	
fyrir.	Síðan	kastar	hinn	leikmaðurinn	
teningnum	og	sú	upphæð,	sem	hann	
á	að	fá,	er	reiknuð	af	heildarupphæð	
fyrri	leikmannsins.

Dæmi:
Leikmaður	1	fær	4	á	teningnum.	
Hann	á	því	að	fá	40%	af	peningum	
leikmanns	2,	þ.e.a.s.	40	kr.	ef	um	er	
að	ræða	fyrstu	umferðina.	Síðan	
kastar	leikmaður	2	teningnum	og	fær	
3.	Hann	á	því	að	fá	30%	af	peningum	
leikmanns	1,	þ.e.a.s.	30%	af	140	kr.

Stigatafla	leikmanns	1:
Missi

3 · 14 = 42

Fæ
40 kr.

Krónur
100
140
98

Umferð
1
2
3

Hægt	er	að	ákveða	að	spila	bara	
með	heilum	krónum,	þ.e.a.s.	ekki	skal	
nota	tugabrot.	Þá	þarf	að	námunda	
upphæðina,	sem	leikmaður	á,	niður að	
næsta	heila	tug.	Gerum	t.d.	ráð	fyrir	
að	leikmaður	eigi	37	kr.	eftir	og	hann	
á	að	láta	frá	sér	20%,	þ.e.	7,40.	Þá	
námundar	hann	töluna	37	að	30	og	
missir	því	6	kr.	til	andstæðingsins.

Þegar	leikmaður	á	minna	en	10	kr.	
eftir	hefur	hann	tapað	spilinu.	Einnig	
má	spila	í	fyrir	fram	ákveðinn	tíma,	
t.d.	15	mínútur.	Sá	vinnur	sem	á	meiri	
peninga	þegar	tíminn	er	liðinn.

verkefni	sem	nemendur	þurfa	að	fá	
tækifæri	til	að	brjóta	heilann	um.	
Rétt	er	að	biðja	nemendur	um	að	
rökstyðja	svörin.

Hugsa	má	sem	svo	að	hægt	sé	að	
finna	lausnina	með	því	að	breyta	
prósentunum	í	tugabrot.	Í	a-lið	má	þá	
finna	50%	af	36	með	því	að	reikna	
dæmið	0,50	·	36	en	svarið	er	18.	Til	
að	finna	36%	af	50	verður	samsvar-
andi	dæmi	því	0,36	·	50.	Sjá	má	að	
sama	svar	er	við	þessum	tveimur	
dæmum	með	því	að	„flytja“	100	frá	
50	til	0,36.	Það	þýðir	að	skrifa	þarf	
50	sem	0,50	·	100:
0,36	·	50	=	0,36	·	0,50	·	100	=
0,36	·	100	·	0,50	=	36	·	0,50	=		
0,50	·	36
Þar	með	er	ljóst	að	sama	svar	er	við	
þessum	tveimur	dæmum.

Auðveldari verkefni
Ef	einhverjir	nemendur	eiga	erfitt	
með	að	reikna	dæmin	á	bls.	59	er	

–	eða	kenna	þeim	–	að	nota	pró-
sentutakkann	á	vasareikninum.

Nr. 6.111
Nemendur	finna	45%	af	öllum	
tölunum.	Það	má	annaðhvort	gera	
með	því	að	margfalda	þær	með	0,45	
(í	a-lið	verður	það	0,45	·	300)	eða	
með	því	að	finna	fyrst	1%	og	marg-
falda	síðan	með	45	(í	a-lið	verður	
það	45	·	3).

Nr. 6.112
Nemendur	finna	19%	af	öllum	
upphæðunum.

Nr. 6.113–6.117
Nemendur	reikna	út	stærðirnar	og	
geta	notað	vasareikni	ef	þeir	kjósa.

Nr. 6.118
Nemendur	skrá	svörin	án	þess	að	
reikna.	Þetta	eru	nokkuð	erfið	

 6.111 Reiknaðu 45% af
  a 300  c 2400 e 6750
  b 900 d 260 f 1840

 6.112 Reiknaðu 19% af
  a 300  c 240 e 4200
  b 150 d 750 f 17 500

 6.113 Í tómötum er vatn 95%. Hve mikið vatn er þá í
  a 4 kg af tómötum? c 3,2 kg af tómötum? 
  b 600 grömmum af tómötum?

 6.114 Í appelsínu er sykur 8,5%. Hve mikill sykur er þá í 
  a 1 kg af appelsínum? c 480 grömmum af appelsínum? 
  b 2,5 kg af appelsínum?

 6.115 Um það bil 7% af líkamsþyngd manns er blóð. 
  Hvað vegur þá blóðið í
  a Júlíu ef hún er 48 kg? b Þór ef hann er 55 kg?

 6.116 Reiknaðu dæmin. 
  a 18% af 215 c 37% af 860 e 0,8% af 3500 
  b 22% af 425 d 7,2% af 85 f 135% af 80 

 6.117 Reiknaðu dæmin. 
  a 17% af 50 b 24% af 60 c 90% af 25
   50% af 17  60% af 24  25% af 90

  6.118 Skrifaðu svörin án þess að reikna.
  a 50% af 36 er 18. Hvað er þá 36% af 50? 
  b 75% af 48 er 36. Hvað er þá 48% af 75?

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 15% af 600.

100% er 600

1% er 600
100  = 6

15% er 15 · 6 = 90 
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Ég nota 
tugabrot því að

15% er 0,15.
Ég reikna svona:

0,15 · 600 = 90

Þegar reiknað er með
stórum og erfiðum 

tölum er fljótlegra að 
nota vasareikni.



60

Nr. 6.128
Nemendur	segja	til	um	prósentin	
með	því	að	stytta	eða	lengja	brotin.	Í	
d-lið	getur	borgað	sig	að	stytta	fyrst	
með	3	og	lengja	síðan	með	4.

Nr. 6.129
Nemendur	þurfa	að	fá	tækifæri	til	að	
lesa	dæmið	og	brjóta	heilann	um	
það.	Talan	50%	þýðir	helmingur	
þannig	að	Jón	þarf	að	borða	það	
marga	hlaupkalla	að	eftir	verði	6	
rauðir	og	6	gulir.	Í	b-lið	er	líklega	
auðveldast	að	vinna	út	frá	skipting-
unni	í	prósentum	eftir	að	Kristín	
borðaði	fyrst	einn	og	síðan	annan	
rauðan	hlaupkall.	Þá	eru	eftir	fjórir	
rauðir	og	sex	gulir,	þ.e.a.s.	gulir	eru	
þá	60%.	Í	c-lið	tvöfaldast	heildin	með	
því	að	10	grænum	hlaupköllum	er	
bætt	við.	Það	þýðir	að	hlutur	gulu	
hlaupkallanna	verður	helmingi	minni,	
þ.e.	30%.	

	Bls.	61
Nr. 6.123–6.126
Nemendur	lesa	textann	og	finna	pró-
sentin	sem	spurt	er	um.	Dæmi	6.123	
og	6.124	eru	sett	fram	með	al-
mennum	brotum	þannig	að	nem-
endur	eiga	að	spreyta	sig	á	að	breyta	
þeim	í	prósent.	Í	næstu	tveimur	
dæmum	þurfa	nemendur	fyrst	að	
skrifa	hlutföllin	sem	almenn	brot.	Í	
sumum	tilvikum	þarf	að	lengja	eða	
stytta	brotin	í	hundraðshluta.

Nr. 6.127
Nemendur	segja	til	um	prósentin	
með	því	að	skrifa	hlutfallið	sem	
almennt	brot	og	stytta	síðan	í	
hundraðshluta.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	60	
Sýnidæmi
Á	þessari	opnu	læra	nemendur	að	
tákna	hlutföll	sem	prósent.	Þeir	hafa	
áður	lært	að	tákna	hluta	af	heild	sem	
almennt	brot.	Í	sýnidæminu	er	fjallað	
um	hlutfallið	3	af	5	sem	er	skrifað	
sem	35	sem	almennt	brot.	Nemendur	
breyta	því	í	prósent	á	sama	hátt	og	
áður	hefur	verið	gert	í	kaflanum,	þ.e.	
með	því	að	lengja	brotið	í	hundraðs-
hluta.	Þeir	geta	sannreynt	svörin	með	
vasareikni.	Þá	stimpla	þeir	hlutfallið	á	
vasareikninn	sem	deilingardæmi.	
Svarið	verður	í	formi	tugabrots	sem	
nemendur	þurfa	að	breyta	í	prósent.	Í	
sýnidæminu	er	þetta	gert	með	því	að	
reikna	3	:	5	og	fá	svarið	0,6.	Sex	
tíundu	hlutar	er	jafnt	og	60	hundraðs-
hlutar	þannig	að	svarið	verður	60%.

Nr. 6.119
Nemendur	nota	myndina	til	að	finna	
svörin.	Fyrst	skrá	þeir	þau	sem	
almenn	brot	og	því	næst	lengja	þeir	
brotin	í	hundraðshluta.

Nr. 6.120
Nemendur	finna	prósentin	með	því	
að	setja	dæmin	upp	sem	almenn	brot	
og	lengja	þau	síðan	í	hundraðshluta.

Nr. 6.121
Nemendur	finna	prósentin	annað-
hvort	með	því	að	telja	kökusneið-
arnar	eða	ganga	út	frá	stærri	hlutum	
kökunnar.	Í	a-lið	geta	þeir	annað-
hvort	hugsað	þannig	að	ein	röð	sé	
fjórðungur	af	kökunni	eða	talið	
kökusneiðarnar	og	hugsað	sem	svo	
að	í	einni	röð	séu	fimm	af	20	
kökusneiðum.	Fyrrnefnda	aðferðin	
gefur	einfaldari	brot	en	í	þeirri	
síðarnefndu	er	ef	til	vill	auðveldara	
að	lengja	brotið	í	hundraðshluta	og	
fá	þannig	prósentin.

Nr. 6.122
Textinn	vísar	í	sömu	köku	og	í	dæmi	
6.121.	Nemendur	eiga	að	finna	30%	
af	20	kökusneiðum.

Hve mörg prósent?

 

6.119 Hve mörg prósent  eru 
  a í svartri peysu? b með húfu? c með gleraugu?

6.120 Hve mörg prósent eru
  a 4 af 5? c 4 af 20? e 4 af 50?
  b 4 af 10? d 4 af 40? f 4 af 100?

6.121  Egill bakaði köku og skipti henni eins og sýnt er á myndinni.
  Hve mörg prósent af kökunni er 
  a ein röð? c ein kökusneið?
  b fjórar raðir? d níu kökusneiðar?

6.122 Egill gefur Ástu 30 prósent af allri kökunni. 
  Hvað fær Ásta margar kökusneiðar?

Sýnidæmi

Hve mörg prósent af strákunum eru með húfu?   

3 af 5 eru með húfu.

3 af 5 = 3
5    

3
5   = 3 · 20

5 · 20       = 60
100    = 60%

60% af strákunum eru með húfu.

Ef ég get fundið
hvað hundraðshlutarnir
eru margir – þá veit ég

hvað prósentin eru 
mörg.

6 • Almenn brot og prósent
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Viðfangsefni
■ Að	tákna	hlutföll	sem	almenn	

brot	og	sem	prósent
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Spurningar til nemenda:
■ Getið þið búið til sexhyrning? Hve 

mörg prósent er trapisan af sex-
hyrningnum? (50%.)

■ Hvað er tígullinn mörg prósent af 
sexhyrningnum? ( 13 , þ.e.a.s. 33,33%.)

Á	verkefnablöðum	7.74	og	7.75	
(Prósent með rúmfræðiformum 1	og	2),	
sem	nefnd	eru	undir	fyrirsögninni	
Búnaður	hér	á	undan,	eru	tillögur	að	
ýmsum	spurningum.	Nemendur	geta	
teiknað	lausnir	sínar	og	skráð	
prósentin	við	hverja	mynd.	Gott	er	
að	nota	verkefnablað	6.96	(Mynstur-
blað)	í	verkefnahefti	Stiku	2b	fyrir	
teikningarnar	og	lita	þær.	Nemendur	
kynna	hinar	ýmsu	lausnir	sínar	fyrir	
bekkjarfélögunum.

Safna reitum (spil)
Búnaður:	Tvær	bréfaklemmur	eða	
eitthvað	því	um	líkt.

Spilið	er	fyrir	tvo	leikmenn.	Hvert	
par	þarf	spilaborð	eins	og	þetta.

10 20 50 100 200 250 1000

40% 20% 10% 50%

8% 5% 1% 25%

25% 2% 4% 5%

50% 10% 20% 80%

Spilið	hefst	á	því	að	leikmaður	A	
leggur	aðra	bréfaklemmuna	á	
einhvern	reitanna	á	renningnum	
10–1000.	Því	næst	leggur	leikmaður	
B	hina	bréfaklemmuna	á	einhvern	
annan	reit.	Hann	á	síðan	að	reikna	út	
hve	mörg	prósent	minni	talan	er	af	
þeirri	stærri.	Ef	svarið	er	laust	í	
spilaborðinu	fær	leikmaður	B	þann	
reit.	Nú	flytur	leikmaður	A	aðra	
bréfaklemmuna,	reiknar	prósentin	og	
fær	reitinn	ef	svarið	er	laust.	Þannig	
halda	leikmenn	áfram	til	skiptis	þar	
til	spilaborðið	er	fullt	eða	þeir	hafa	
flutt	bréfaklemmu	tvisvar	í	röð	án	
þess	að	hafa	náð	í	reit.	Sá	vinnur	sem	
í	lokin	hefur	safnað	fleiri	reitum.	

6.92a–d	í	verkefnahefti	Stiku	2b	og	
verkefnablöð	7.74	og	7.75.

Í	þessu	verkefni	kanna	nemendur	
tengsl	almennra	brota,	prósenta	og	
heildar	með	hliðsjón	af	flatarmáli	
kubbanna.	Brot,	sem	nemendur	fást	
við	sem	prósent,	eru	meðal	annarra		
1
3,	

1
6,	

2
3	og		112	.

Nemendur	vinna	saman	tveir	og	
tveir.	Kennari	getur	stjórnað	þessu	
verkefni	með	því	að	varpa	fram	
spurningum	og	nemendur	finna	
svörin	með	kubbunum	jafnóðum;	
einnig	geta	nemendur	unnið	sjálf-
stætt	með	verkefnablöðin.	Til	að	
nemendur	læri	sem	mest	af	þessu	
verkefni	og	það	gagnist	þeim	við	að	
ná	tökum	á	hinum	stærðfræðilegu	
hugtökum	þarf	samt	sem	áður	að	
rifja	verkefnið	upp	sameiginlega	með	
allri	bekkjardeildinni.

Auðveldari verkefni
Ef	nemendur	eiga	erfitt	með	að	
lengja	og	stytta	brot	geta	þeir	leyst	
(einhver)	verkefnin	með	vasareikni.	
Þá	stimpla	þeir	hlutföllin	á	vasareikn-
inn	sem	deilingardæmi.	Svarið	verður	
tugabrot	sem	þeir	breyta	í	prósent.	Í	
dæmi	6.123	verður	dæmið	6	:	25	=	
og	svarið	0,24.	Þetta	eru	24	hundr-
aðshlutar,	þ.e.	24%.

Erfiðari verkefni
Á	verkefnablöðum	7.76	og	7.77	
(Þrautalausnir með prósentum 1	og	2)	
eru	fleiri	þrautir	í	stíl	við	dæmi	6.129	
og	nokkur	enn	erfiðari.

Raunverkefni
Að rannsaka almenn brot og 
prósent með rúmfræðilegum 
mynsturkubbum
Búnaður:	Rúmfræðikubbar	úr	plasti	
eða	lituðum	pappír	verkefnablöð	
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6.123 Á ferðalagi voru  6
25 

  af þátttakendunum  
  yngri en 14 ára. 
  Hve mörg prósent voru yngri en 14 ára?

6.124 a Í bekkjardeild nokkurri voru 14
25 

    
   af nemendunum stelpur.
   Hve mörg prósent voru stelpur?

  b Af öllum nemendum skólans voru stelpurnar  180
300 

 .
   Hvað voru stelpurnar mörg prósent af nemendum skólans?

6.125 Í skóla nokkrum voru 90 af 200 nemendum strákar. 
  Hvað voru strákarnir mörg prósent af nemendunum?

6.126 Í öðrum skóla voru 220 af 400 nemendum stelpur. 
  Hve mörg prósent voru stelpur?

6.127 Hve mörg prósent eru
  a 120 af 300? c 400 af 1000? e 250 af 5000?
  b 150 af 200? d 30 af 600? f 240 af 300?

6.128 Hve mörg prósent eru

  a 
30
50 

  b 20
400 

  c 
400

2000 
  d 30

75 
   

6.129 Jón borðaði nokkra gula hlaupkalla.
  a  Hve marga þurfti hann að borða til að hlaupkallarnir,  

sem eftir voru, yrðu 50% í hvorum lit?

   Þar næst borðaði Kristín nokkra rauða hlaupkalla þannig  
að þeir gulu urðu aftur 60% af öllum hlaupköllunum. 

  b Hve marga hlaupkalla borðaði Kristín?

  Loks bætti amma tíu grænum hlaupköllum í skálina.
  c Hvað voru gulu hlaupkallarnir mörg prósent eftir þetta?
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	Bls.	63
Sýnidæmi
Verkefnin	á	þessari	blaðsíðu	ganga	út	
á	að	finna	heildina.	Nemendur	hafa	
þegar	fengið	reynslu	af	slíku	í	
tengslum	við	almenn	brot.	Hér	er	
fjöldinn,	sem	prósentin	fela	í	sér,	
gefinn	upp	og	nemendur	nota	það	til	
að	finna	heildarfjöldann.	Eins	og	áður	
er	mikilvægt	að	nemendur	skilji	
hvernig	leysa	má	verkefni	sem	þessi	í	
stað	þess	að	endurtaka	vélrænt	
ákveðnar	aðferðir	til	að	leysa	þau.

Í	mörgum	þessara	verkefna	geta	
nemendur	margfaldað	og	fundið	
100%	án	nokkurra	milliútreikninga.	
Þetta	á	við	í	sýnidæminu	þar	sem	
margfalda	má	töluna,	sem	25%	tákna,	
með	4	til	að	finna	100%.	Úr	því	að	
25%	samsvara	5	nemendum	hljóta	
100%	að	vera	4	·	5	=	20	nemendur.	Í	
öðrum	tilvikum	getur	dæmið	verið	
flókið	eins	og	í	dæmi	6.140.	Hér	má	

■ Eru 200 krónur alltaf mikill afsláttur? 
(Nei, alltaf þarf að athuga hver stór 
hluti afslátturinn er af útsöluverðinu.)

■ Ég kaupi bók á 5000 krónur og fæ 
200 krónur í afslátt. Finnst ykkur það 
vera mikill afsláttur? (Nei!)

■ Hvað er sá afsláttur mörg prósent? 
(200 : 5000 = 0,04 = 4%.)

■ Og hve mörg prósent var afslátturinn 
sem Elías fékk? Það voru einnig 200 
krónur. (200 : 500 = 0,4 = 40%.)

Hér	skal	vakin	athygli	á	að	í	dæmi	
6.136	er	ekki	um	afslátt	að	ræða.	
Hér	hækkar	verðið.	Benda	þarf	
nemendum	á	að	hvort	sem	verðið	
hækkar	eða	lækkar	skal	reikna	
hækkunina/lækkunina	í	prósentum	út	
frá	hinu	upprunalega	verði.	Stræó-
miðinn	hækkar	þar	með	um	50	:	200	
=	0,25	=	25%.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	62
Sýnidæmi
Nemendur	geta	notað	vasareikni	og	
fundið	hlutfallið	með	deilingu.	Síðan	
breyta	þeir	tugabrotinu	í	hundraðs-
hluta	og	að	lokum	í	prósent.

Nr. 6.130–6.131
Í	einhverjum	tilvikum	gefur	vasa-
reiknirinn	svarið	með	tveimur	
aukastöfum.	Þá	geta	nemendur	svo	
að	segja	á	vélrænan	hátt	breytt	
tugabrotinu	í	prósent.	Þetta	á	við	í	
dæmi	6.130a	þar	sem	svarið	við	
dæmi	10	:	40	er	0,25,	þ.e.	25%.	Í	b-lið	
aftur	á	móti	gefur	vasareiknirinn	
svarið	0,3.	Nemendur	verða	að	skilja	
þessa	tölu	sem	3	tíundu	hluta	en	það	
samsvarar	30	hundraðshlutum,	þ.e.	
30%.	Í	dæmi	6.131c	verður	svarið	
0,3333	...	Hér	þurfa	nemendur	að	
ganga	út	frá	hundraðshlutunum	og	
skrá	svarið	33,3333%.

Nr. 6.132–6.137
Nemendur	leysa	orðadæmin.	Hér	
eru	verkefnin	fólgin	í	að	finna	um	
það	bil	um	hve	mörg	prósent	vara	
hafa	verið	lækkuð.	Í	dæmi	6.132	og	
6.135	eiga	nemendur	að	nota	verðið	
sem	tilgreint	er	á	myndunum.	Í	öllum	
verkefnunum	eiga	þeir	fyrst	að	finna	
um	hve	margar	krónur	vörurnar	
hefur	verið	lækkaðar.	Því	næst	finna	
þeir	afsláttinn	í	prósentum	með	því	
að	reikna	út	frá	hlutfallinu	milli	
afsláttarins	í	krónum	og	upprunalega	
verðsins.	Nemendur	mega	nota	
vasareikni	hér	eins	og	í	dæmunum	
fyrir	ofan.
■ Um hve margar krónur hafa skórnir, 

sem Elías kaupir, verið lækkaðir?(200 
kr.)

■ Eru 200 krónur mikill afsláttur? (Ja, í 
þessu tilfelli er hann allmikill.)

Áður 250 kr.
Nú 150 kr.

Áður 500 kr.
Nú 300 kr.

6.130 Hve mörg prósent eru
  a 10 af 40? c 8 af 20? e 17 af 85?
  b 15 af 50? d 17 af 25? f 132 af 528?

6.131 Hve mörg prósent eru

  a 
24
60 

 b 
6
8 

 c 
18
54 

 d 
225
900 

 

6.132 Elías kaupir skó á Nytjamarkaðnum.
  a Hvað er afslátturinn margar krónur? 
  b Hvað er afslátturinn hár í prósentum?

6.133  Andrés kaupir peysu á markaðnum sem kostaði áður 800 kr. 
Á markaðnum er útsala og Andrés borgar 560 kr.

  a Hve margar krónur er afslátturinn?
  b Hve mörg prósent er afslátturinn?

6.134  Hanna kaupir jakka á markaðnum sem kostaði áður 1200 kr. 
Á útsölunni borgar hún 780 kr.

  a Hve margar krónur fékk Hanna í afslátt?
  b Hve mörg prósent fékk Hanna í afslátt?

6.135 Hve mörg prósent er afslátturinn af
  a húfunni? b bolnum?

6.136 Verðið á strætómiða hækkaði úr 200 kr. í 250 kr. 
  Hvað hækkaði verðið um mörg prósent?

6.137 Verðið á karamellu lækkaði úr 50 kr. í 40 kr. stykkið. 
  Hver var lækkunin í prósentum?

Sýnidæmi

Hve mörg prósent eru 96 af 320?

96 af 320 =  

96 : 320 = 0,30
96 af 320 eru 30%

Áður 320 kr.
Nú 240 kr.

Ef ég get deilt 
í 96 með 320 get ég 

fundið prósentin. Nú held að það 
sé sniðugt að 

nota vasareikni.

96
320  
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Viðfangsefni
■ Að	tákna	hlutföll	sem	almenn	

brot	og	sem	prósent
■ Að	finna	heildina,	100%,	þegar	

fjöldinn,	sem	prósentin	fela	í	
sér,	er	gefinn	upp

Búnaður
■ Vasareiknir
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nokkur	verkefnanna	frekar	en	að	
vinna	þau	öll	með	vélrænum	að-
ferðum.	Við	dæmin	á	bls.	63	er	best	
að	nemendur	teikni	hjálparteikningar	
eins	og	sjá	má	í	sýnidæminu.	Dæmi	
um	hjálparteikningu	við	dæmi	6.143:

450 kr.

25% 50% 75% 100%

Erfiðari verkefni
Á	verkefnablöðum	7.76	og	7.77	
(Þrautalausnir með prósentum 1 og 2)	
eru	fleiri	þrautalausnaverkefni	með	
almennum	brotum.

Raunverkefni
Samþætting við móðurmáls-
kennslu
Nemendur	geta	flokkað	orð	eftir	því	
hve	mörg	prósent	af	bókstöfunum	í	
orðunum	eru	sérhljóðar.	Til	dæmis	
er	orðið	VERA	50%-orð,	þ.e.	24	af	
bókstöfunum	eru	sérhljóðar.

Fá	má	nemendum	það	verkefni	að	
finna	orð	sem	innihalda	sérhljóða	í	
eftirfarandi	prósentum:	20%,	30%,	
40%,	50%,	60%,	70%	og	80%.
Nemendur	fylla	út	töflu	sem	þessa:

20% -orð skott

30% -orð kennslubók

40% -orð

50% -orð

60% -orð

70% -orð

80% -orð

Einnig	má	búa	til	prósent-flokka	
þannig	að	sérhljóðar	í	orði	þurfi	ekki	
endilega	að	nema	nákvæmlega	
heilum	tugum	prósenta.	Þá	býr	
maður	til	flokkana	20–29%,	30–39%	
o.s.frv.	Þá	mun	t.d.	orðið	PRÓSENT,	
þar	sem	27	(28,57%)	af	bókstöfunum	
eru	sérhljóðar,	lenda	í	fyrsta	flokkn-
um.

Nr. 6.138–6.145
Nemendur	lesa	orðadæmin	og	leysa	
þau.	Öll	dæmin	ganga	út	á	að	finna	
1%	og	margfalda	síðan	það	svar	með	
100.	Oftast	er	þó	auðveldara	að	nota	
önnur	prósent,	t.d.	5%,	10%	eða	20%.

Í	dæmi	6.143	eru	ekki	gefnar	upp	
samsvarandi	stærðir	og	í	hinum	
dæmunum.	Verðið,	sem	gefið	er	upp	
(450	kr.),	er	upphæðin	sem	Stefán	
borgaði	en	prósentin	tákna	afsláttinn	
(75%).	Upphæðin	450	kr.	samsvarar	
því	25%	af	upprunalega	verðinu.	
Kennari	forðast	að	útskýra	þetta	
fyrir	nemendum.	Betra	er	að	hvetja	
þá	til	að	lesa	textann	einu	sinni	enn	
og	athuga	hvort	þeir	átta	sig	á	þessu.

Auðveldari verkefni
Á	þessum	blaðsíðum	eru	mörg	
verkefni	og	hluti	þeirra	er	af	erfiðara	
tagi.	Betra	er	að	nemendur,	sem	eiga	
í	basli	með	þau,	fari	rækilega	ofan	í	

að	sjálfsögðu	margfalda	40%	með	2,5	
upp	í	100%.	En	vera	kann	að	nem-
endum	finnist	auðveldara	að	finna	
fyrst	hvað	20%	eða	10%	eru.	Ef	240	
kr.	eru	40%	samsvara	120	kr.	20%	og	
5	·	20%	=	100%.	Þar	með	má	finna	
hve	mikið	Elías	átti	með	því	að	
margfalda	120	með	5,	þ.e.	5	·	120	=	
600.	Gott	er	að	nota	tvöfalda	
talnalínu,	eins	og	þá	sem	sýnd	er	
hægra	megin	í	sýnidæminu,	til	að	gera	
þennan	reikning	sýnilegan.	Dæmi	
6.140	lítur	þá	svona	út:

120 240

40% 100%

Kennari	þarf	að	nota	góðan	tíma	í	
upprifjun	á	námsþáttum	þessarar	
opnu	og	fá	fram	hjá	nemendum	
hvernig	þeir	hugsuðu	til	að	finna	
svörin.

Að finna 100%

6.138 Þetta eru 20% af hlaupköllunum í pokanum. 
  Hve margir hlaupkallar eru í pokanum?

6.139  Sara keypti kassa með appelsínum. Af þeim voru  
10% skemmdar og þeim varð að fleygja. Sara fleygði  
þremur appelsínum. Hve margar appelsínur voru í kassanum?

6.140  Elías notaði 40% af peningunum sínum til að kaupa gráðuboga 
sem kostaði 240 kr. Hve mikla peninga átti Elías áður en hann 
keypti gráðubogann?

6.141  Sylvía keypti stílabók. Hún fékk 20% afslátt sem var 260 kr. 
Hvað kostaði stílabókin áður en afslátturinn var gefinn?

6.142  Silja fór eitt sinn í langa göngu. Einn daginn gekk hún 15 km 
sem voru 30% af allri gönguleiðinni. Hvað var gönguleiðin 
margir kílómetrar í heild?

6.143  Stefán borgaði 450 kr. fyrir minnisbók. Minnisbókin var með 
75% afslætti. Hvað kostaði hún án afsláttarins?

6.144  Jens hlóð niður skjali í tölvuna sína. Eftir 2 mínútur var búið  
að hlaða niður 5% af skjalinu. Hve langan tíma tók að hlaða 
öllu skjalinu niður?

6.145  Marta hlóð einn dag niður tölvuleik á tölvuna sína.  
Eftir 8 mínútur var búið að hlaða niður 15% af leiknum.  
Hve langan tíma tók að hlaða öllum leiknum niður?

Sýnidæmi

Þessir nemendur eru 25% af öllum nemendum í bekkjardeildinni.
Hve margir nemendur eru í bekkjardeildinni?

25% = 1
4   sem eru 5 nemendur.

4 · 5 = 20

Það eru 20 nemendur í bekkjardeildinni. 

Ef 40% er 
240 kr. þá eru 
10% 240 : 4 = 

60 kr.

100%25%

5
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12 km

25%
75%

	Bls.	65
Upprifjun
Kennari	fer	yfir	námsþættina	sem	
fengist	hefur	verið	við	í	þessum	kafla	
og	yfir	hvaða	nýja	námsþætti	
nemendur	hafa	lært.	Gott	er	ef	
nemendur	
–	 geta	fundið	brot	af	heild	og	af	safni
–	 þekkja	jafn	gild	eða	jafn	stór	brot
–	 vita	hvernig	og	hvers	vegna	brot	

eru	lengd	eða	stytt
–	 geta	borið	saman	brot	og	sett	

fram	brot	sem	eru	stærri	en	einn	
heill

–	 geta	lagt	saman	og	dregið	frá	með	
samnefndum	og	ósamnefndum	
brotum

Nr. 6.149–6.150
Nemendur	finna	100%	með	að-
ferðum	sem	þeir	kjósa	sjálfir.	Í	
nokkrum	dæmanna	er	auðveldast	að	
ganga	út	frá	1%	en	í	öðrum	dæmum	
eru	fljótlegri	lausnaleiðir.	Í	dæmi	
6.149f	getur	til	dæmis	verið	heppilegt	
að	tvöfalda	prósentutöluna	nokkrum	
sinnum:	Þá	fær	maður	fyrst	að	25%	er	
100	þannig	að	50%	er	200	og	loks	að	
100%	er	400.	Í	dæmi	6.150f	má	finna	
1%	með	því	að	deila	í	125	með	250.	
Önnur	leið	er	að	finna	50%	með	því	
að	deila	í	125	með	5.	Svarið	er	25.	Þá	
hlýtur	100%	að	vera	2	·	25	=	50.	

Nr. 6.151–6.152
Í	dæmi	6.152	er	ekki	samsvörun	milli	
kílómetrafjöldans	(12	km),	sem	
Hildur	og	Sif	gengu,	og	prósentanna	
sem	gefin	eru	upp	(75%)	því	að	12	
kílómetrarnir	nema	25%	af	göngu-
leiðinni.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	64
Sýnidæmi
Þetta	dæmi	samsvarar	dæmunum	á	
fyrri	blaðsíðu	nema	að	því	leyti	að	
hér	eru	tölurnar	nokkuð	erfiðari.	
Þess	vegna	er	ekki	alltaf	auðvelt	að	
reikna	út	frá	10%	eða	20%.	Hins	
vegar	er	alltaf	gott	að	reikna	út	frá	
1%,	einkum	ef	nemendur	nota	
vasareikni.	Til	að	gera	verkefnin	
sýnileg	er	heppilegt	að	nota	hundr-
aðreitatöflu	eins	og	sýnt	er	í	sýni-
dæminu.	Þá	geta	nemendur	séð	
hvernig	finna	má	fjöldann	í	einum	
reit,	þ.e.	tölu	sem	er	1%	af	heildinni.	
Best	er	að	nemendur	skrái	milli-
útreikningana	eins	og	sýnt	er	í	
sýnidæminu.	Leggja	þarf	áherslu	á	að	
útskýra	að	það	auðveldar	kennar-
anum	(og	ef	til	vill	öðrum)	að	skilja	
hvernig	nemendur	reikna	dæmin.	Þau	
fela	í	sér	margar	reikniaðgerðir	
þannig	að	útreikningar,	sem	skráðir	
eru	skýrt	og	skilmerkilega,	geta	
einnig	verið	gagnlegir	nemendum	
sjálfum.	Það	er	til	dæmis	auðveldara	
að	finna	hvar	hugsanleg	villa	liggur	ef	
útreikningar	er	settir	skipulega	fram.

Nr. 6.146–6.148
Nemendur	leysa	orðadæmin	eins	og	
sýnt	er	í	sýnidæminu.	Í	dæmi	6.146	
geta	nemendur	unnið	út	frá	10%	eða	
20%	eða	margfaldað	120	með	2,5.	Til	
að	finna	töluna	2,5	þarf	að	finna	hve	
oft	þarf	að	margfalda	40%	til	að	fá	
100%.,	þ.e.	100	:	40	=	2,5	og	talan	
120	samsvarar	40%.

120

20% 40% 60% 80% 100%

60 60

Í	dæmi	6.147	er	auðveldast	að	finna	
fyrst	1%	en	í	dæmi	6.148	má	marg-
falda	afsláttinn	með	5	til	að	finna	
100%.	Það	er	samt	ekki	nauðsynlegt	
og	það	er	hið	besta	mál	ef	einhverjir	
nemendur	vinna	öll	dæmin	eins	og	
sýnt	er	í	sýnidæminu.

Viðfangsefni
■ Að	finna	heildina,	100%,	þegar	

fjöldinn,	sem	prósentin	segja	
til	um,	er	gefinn

Sýnidæmi

Í skóla nokkrum voru 15% nemenda fæddir erlendis.  
Þetta voru 30 nemendur.
Hve margir nemendur voru í skólanum?

15% er 30 nemendur
1% er 30 : 15 = 2 nemendur
100% er 100 · 2 = 200
Það eru 200 nemendur í skólanum.

800 kr.

15% eru 30 nemendur.

Hver reitur táknar 2 nemendur.
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6.146  Í skóla nokkurn koma 40% af nemendunum með strætó.  
Þetta eru 120 nemendur. 
Hve margir nemendur eru í skólanum?

6.147  Í sveitarfélagi nokkru fóru 12% af íbúunum í páskafrí.  
Það voru 960 manns. Hve margir búa í sveitarfélaginu?

6.148  Pétur keypti minnnislykil og fékk 20% afslátt.  
Afslátturinn nam 800 krónum. 
Hvað kostaði minnislykillinn án afsláttarins?

6.149  Finndu 100 prósent þegar
  a 10% er 60 c 20% er 80 e 11% er 44
  b 6% er 18 d 15% er 75 f 12,5% er 50

6.150  Finndu 100 prósent þegar
  a 40% eru 20 c 60% eru 30 e 32% eru 8
  b 40% eru 10 d 75% eru 3 f 250% eru 125

6.151  Friðrik kaupir tennisspaða. Hann fær 15% afslátt og sparar sér 
þannig 450 kr. Hvað kostaði tennisspaðinn án afsláttarins?

6.152  Hildur og Sif fóru í langa göngu. Þegar þær höfðu gengið  
12 km áttu þær eftir að ganga 75% af leiðinni. Hve löng  
var öll gönguleiðin?
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Raunverkefni
Stríð með brotaspjöldum (spil)
Búnaður:	Brotaspjöld	(verkefnablöð	
5.158a–b	(Brotaspjöld 1–2)	og	
5.159a–b	(Brotaspjöld 3–4)),	ljósrituð	
á	nokkuð	þykkan	pappír	(helst	
plöstuð),	ef	til	vill	vasareiknir.

Spilið	er	fyrir	tvo	leikmenn	eða	tvö	
lið	með	tveimur	leikmönnum	í	hvoru.	
Einnig	er	í	lagi	að	þrír	eða	fjórir	
leikmenn	spili	saman.	Spjöldunum	er	
blandað	saman	og	skipt	jafnt	milli	
leikmanna.	Þeir	leggja	spjöldin	á	hvolf	
fyrir	framan	sig	og	snúa	spili	við	til	
skiptis.	Sá	sem	fær	stærra	brot	fær	
bæði	spjöldin	og	setur	þau	neðst	í	
sinn	bunka.	Ef	spjöldin	eru	með	jafn	
gild	brot	snúa	þeir	öðru	spili	við.	Sá	
sem	þá	er	með	stærra	brot	fær	öll	
fjögur	spjöldin.

Stríð um prósent og tugabrot 
(spil)
Nota	skal	spjöld	með	tugabrotum	og	
og	prósentum	(verkefnablöð	7.78a–d	
(SPIL Stríð um prósent og tugabrot 
1–4)	ásamt	brotaspjöldunum	(sjá	
Stríð með brotaspjöldum	hér	á	undan).	
Spjöldin	með	tugabrotum	og	
prósentum	þarf	að	ljósrita	í	öðrum	
lit	en	er	á	brotaspjöldunum.	Leik-
menn	hafa	nú	fyrir	framan	sig	tvo	
spjaldabunka,	annan	með	brota-
spjöldum	og	hinn	með	tugabrota-	og	
prósentspjöldum.

Dragi	leikmaður	1	spjald	úr	brota-
bunkanum	þarf	leikmaður	2	að	draga	
sitt	spil	úr	tugabrota-	og	prósent-
bunkanum.	Síðan	bera	leikmenn	
saman	tölurnar	á	spjöldunum	(þeir	
geta	breytt	tölunum	í	prósent).	Sá	
sem	er	með	hærri	prósenttölu	
vinnur	bæði	spjöldin.	Þegar	báðir	
bunkarnir	eru	tómir	vinnur	sá	sem	
hefur	fleiri	spjöld.

Dæmi	6.151:	Friðrik	fær	25%	í	afslátt.
Kennari	bendir	nemendum	á	að	

teikna	hjálparmyndir,	sbr.	myndin	
með	dæmi	6.148.

Erfiðari verkefni
Þrautalausnir með almennum 
brotum og prósent
Á	verkefnablaði	6.98	(Heilabrot um 
almenn brot 1),	6.104–	6.105	(Heila-
brot um almenn brot 3–4),	6.108	
(Heilabrot um almenn brot 5),	öll	í	
verkefnahefti	Stiku	2b,	svo	og	
766–7.69	(Þrautalausnir – almenn brot 
1–2	og	Deiling – almenn brot 1–2)	og	
7.76	og	7.77	(Þrautalausnir með 
prósentum 1	og	2)	eru	fjölmörg	
þrautalausnaverkefni	þar	sem	
nemendur	þurfa	að	sýna	skilning	og	
nota	færni	sína	í	vinnu	með	almenn	
brot	og	prósent.

–	 geta	margfaldað	almenn	brot	með	
heilli	tölu	og	margfaldað	saman	
tvö	almenn	brot

–	 kunna	skilgreiningu	á	prósentum	
sem	hundraðshluta

–	 geta	fundið	hve	mörg	prósent	
ákveðinn	hluti	af	heild	er

–	 geta	fundið	hvað	algeng	prósent,	
t.d.	10%,	20%,	25%	og	50%,	af	safni

–	 hafa	á	valdi	sínu	tengsl	milli	
almennra	brota,	tugabrota	og	
prósenta

–	 geta	reiknað	uppgefin	prósent,		
af	tölu	eða	safni

–	 geta	fundið	heildina,	100%,	þegar	
fjöldinn,	sem	tiltekin	prósent	fela	í	
sér,	er	gefinn

Auðveldari verkefni
Gera	má	verkefnin	auðveldari	með	
því	að	breyta	tölunum	í	dæmunum:	
Dæmi	6.147:	Þeir	sem	eru	í	páskafríi	
eru	10%	íbúanna.

Hugmyndir og athugasemdir

1%

Upprifjun 
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Jafngild – jafn stór – brot
Þegar brot er lengt eða stytt kemur fram nýtt brot sem er jafngilt 
(eða jafn stórt) og fyrra brotið.

Við lengjum brot með því að margfalda teljara og nefnara 
með sömu tölu. 

Við styttum brot með því að deila í teljara og nefnara með 
sömu tölu. 

Margföldun tveggja almennra brota

 Við margföldum teljara með teljara

 og nefnara með nefnara. 

  Við styttum brotið  12
54 

  í brotið  
2
9   með því  

að deila í teljara og nefnara með 6.

Prósent

Prósent – almennt brot – tugabrot

    24%      =   
24
100     =       0,24 

Prósentureikningur

Hvað er 25% af 700?

1% er        = 7

25% er 25 · 7 = 175

700
100 

Hvað er 30 af 120 mörg prósent?

30 av 120 =        

30 : 120 = 0,25 = 25%

30
120 

Prósent þýðir hundraðshluti 

eða af hundraði.

1 prósent = 1% = 1
100 

100% =  100
100 

Lenging:

     =           =  75
100 

Stytting:

      =              =  3
4 

3
4 

 3 · 25
4 · 25 

75
100 

 75 : 25
100 : 25 

4
9   ·  

3
6 

  =

4 · 3
9 · 6 

 = 12
54

12
54 

 : 6
6 

=  
2
9 
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	Bls.	67	Próf	(framhald)
Nr. 11
Nemendur	finna	hve	mörg	prósent	
af	myndunum	eru	lituð.	Í	a-lið	má	
telja	reitina	því	um	er	að	ræða	
hundraðreitatöflu.	Í	b-	og	c-lið	geta	
nemendur	fyrst	fundið	hlutföllin	sem	
almenn	brot	og	síðan	lengt	þau	í	
hundraðshluta.

Nr. 12
Nemendur	finna	50%	og	25%	af	24	
nemendum	og	skrifa	útreikningana	
eins	og	þeir	vilja.

Nr. 13
Nemendur	finna	hvað	prósentin	af	
upphæðunum	eru	margar	krónur.	
Nemendur	ákveða	sjálfir	hvort	þeir	
fara	þá	leið	að	finna	fyrst	1%,	10%	
eða	20%.

eru	margar.	Nemendur	geta	notað	
hvaða	aðferð	sem	þeir	vilja.	Í	a-lið	
geta	þeir	annaðhvort	reiknað	dæmið	
1
4	·	36	eða	36	:	4.

Nr. 7–8
Nemendur	geta	notað	hvaða	aðferð	
sem	þeir	vilja	til	að	reikna	dæmin	en	
þeir	þurfa	að	skrá	útreikningana	
skýrt	og	skilmerkilega	niður.	Gott	er	
að	teikna	rúðunet	við	dæmi	8.

Nr. 9
Dæmið	gengur	út	á	að	skipta	jafnt	
milli	barnanna.	Jafnframt	þurfa	
nemendur	helst	að	skrá	brotið	á	sem	
einfaldastan	hátt,	þ.e.	fullstytta	það:	
	 3
15	=	15	.

Nr. 10
Benda	má	nemendum	á	að	teikna	sér	
til	hjálpar.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	66	Próf
Nr. 1
Nemendur	segja	til	um	hve	stór	hluti	
er	litaður	blár.	Þeir	þurfa	ekki	
endilega	að	fullstytta	brotin.

Nr. 2
Nemendur	lengja	öll	brotin	með	4.

Nr. 3
Nemendur	fullstytta	brotin.

Nr. 4
Nemendur	reikna	dæmin.	Í	þremur	
síðustu	dæmunum	þurfa	nemendur	
fyrst	að	lengja	brotin	til	að	gera	þau	
samnefnd.

Nr. 5
Eigi	einhverjir	nemendur	erfitt	með	
að	lesa	orðadæmið	getur	kennari	
lesið	það	fyrir	viðkomandi	–	einu	
sinni	eða	tvisvar.

Nr. 6
Nemendur	segja	til	um	hvað	mynd-
irnar	af	íslenskum	fótboltamönnum		
(í	a-lið)	eru	margar,	svo	og	hvað	
myndirnar	af	hinum	ensku	(í	b-lið)	

Próf

1  Hve stór hluti af myndunum er blár?
  a  b c 

2  Lengdu brotin með 4.

  a 6
9 

 b 8
25 

  c 16
35 

 d 12
64 

 

3  Fullstyttu þessi brot.

  a 20
35 

  b 45
100 

  c 180
300 

  d 1500
3600 

 

4  Reiknaðu dæmin. 

  a 3
5 

  + 1
5 

  c 5
7 

  +  3
7 

  –  4
7 

  e 3
4 

  –  2
8 

 

  b 11
12 

  –  9
12 

  d 2
5 

  –  1
4 

 f 12
20 

  +  9
15 

  –  6
30 

 

5   Þrír krakkar skipta með sér vínberjum. Kári fær 
3
12  ,  

Fríða fær tvöfalt meira en Kári og Maja fær afganginn.  
Hve stóran hluta fá Fríða og Maja?

6  Í möppu eru 36 fótboltamyndir. 

  a 1
4 

  af myndunum er af íslenskum fótboltamönnum.  
   Hvað eru þær margar?

  b 1
3 

  af myndunum er af enskum fótboltamönnum.  

   Hvað eru þær margar?

7  Reiknaðu dæmin.

  a 1
5 

  · 35 b 3
8 

  · 48 c 
5
12 

  · 36 d 7
15 

  · 25

8  Reiknaðu dæmin.

  a 2
3 

  ·  1
4 

   b 6
11 

  ·  5
12 

 c 8
25 

  ·  15
32 

 d 7
9 

  ·  54
63 

9     9
15 

  af tertu er skipt jafnt milli þriggja barna. 
Hvað fær hvert barn stóran hluta af allri tertunni.

10   Reiknaðu dæmin.

  a 1
5 

  : 2 b 2
5 

  : 3 c 9
10 

  : 3 d 3
11 

  : 6 

6 • Almenn brot og prósent
66

Viðfangsefni
■ Að	skrá	hluta	af	heild	sem	

almennt	brot	og	sem	prósent
■ Að	lengja	og	stytta	almenn	

brot
■ Samlagning	og	frádráttur	sam-	

nefndra	og	ósamnefndra	brota
■ Að	margfalda	almenn	brot	

með	heilli	tölu	og	að	marg-
falda	saman	tvö	almenn	brot

■ Að	deila	í	almenn	brot	með	
heilli	tölu

■ Að	breyta	tölum,	sem	skrif-
aðar	eru	á	forminu	almenn	
brot,	tugabrot	eða	prósent,	úr	
einu	forminu	í	annað

■ Að	skilja	prósent	sem	hlut-
fallið	milli	hluta	og	heildar	
táknað	með	hundraðshlutum	
og	geta	reiknað	með	pró-
sentum:	Að	finna	annaðhvort	
prósentin,	fjöldann,	sem	
prósentin	fela	í	sér,	eða	
heildina	þegar	tvær	af	þessum	
stærðum	eru	gefnar



67

–	 jafn	gildum	brotum,	styttingu	og	
lengingu	og	að	finna	samnefnara

Nemendur	þurfa	einnig	að	hafa	vald	
á	tengslum	algengra	brota	og	
prósenta,	t.d.	að	 1

10	=	10%,	 9
10	=	90%,	

1
4	=	25%,	12	=	50%	og	34	=	75%.

Nemendur	þurfa	að	geta	reiknað
–	 1%	af	mismunandi	söfnum;	
–	 prósent	í	heilum	tugum	af	mis-

munandi	söfnum	(10%–90%);
–	 25%	og	75%	af	mismunandi	söfnum

Erfiðari verkefni
Strembin prósent
Hér	á	eftir	eru	nokkrar	þrautir	sem	
nemendur	geta	spreytt	sig	á.
1	 50%	af	60	er	jafnt	og	40%	af	tölu.	

Hver	er	talan?	(75.)
	 30 30 15

40% 80% 100%

2	 30%	af	tölu	er	jafnt	og	15%	af	40.	
Hver	er	talan?	(20.)

3	 Ákveðin	prósent	af	35	er	jafnt	og	
10%	af	70.	Hver	eru	prósentin?	
(20%.)

Raunverkefni
Að rannsaka almenn brot með 
rúmfræðilegum mynsturkubbum 
Búnaður:	Rúmfræðikubbar	úr	plasti	
eða	lituðum	pappír	(verkefnablöð	
6.92a–d,	Form fyrir rúmfræðimynstur),	
ef	til	vill	verkefnablöð	6.93	og	6.94	
(Almenn brot með rúmfræðiformum 1	
og	2)	og	mynsturblað	til	að	lita	á	
verkefnablaði	6.96,	öll	í	verkefnahefti	
Stiku	2b.

Nnemendur	kanna	tengsl	almennra	
brota	og	heildar.	Þeir	vinna	frá	hinu	
hlutbundna	til	hins	óhlutbundna.

Nemendur	teikna	lausnir	sínar	og	
skrifa	brotin	við	hverja	mynd.	Þeir	
geta	notað	áðurnefnt	verkefnablað	
6.96	sem	grunn	fyrir	teikningarnar	
og	litað	þær.	Nemendur	kynni	lausnir	
sínar	hver	fyrir	öðrum.	Þeir	geta	til	
dæmis	sýnt	að	tveir	grænir	þríhyrn-
ingar	passa	nákvæmlega	ofan	á	bláa	
tígulinn	og	þannig	sýnt	að	þeir	eru	
jafn	stórir.	

að	finna	fyrst	hvað	afslátturinn	er	
margar	krónur	og	draga	hann	síðan	
frá	1800	kr.	eða	finna	svarið	beint	
með	því	að	reikna	85%	af	1800	kr.

Nr. 18
Nemendur	breyta	almennu	brot-
unum	í	prósent.

Nr. 19
Finna	á	heildarfjöldann	þegar		
30	plómur	eru	15%	af	heildinni.

Auðveldari verkefni
Nemendur	búa	til	hjálparteikningar	
við	erfið	verkefni.	Eigi	einhverjir	
nemendur	erfitt	með	að	leysa	prófið	
er	rétt	að	velja	handa	þeim	verkefni	
til	að	fást	við	í	framhaldinu.	Mestu	
skiptir	að	nemendur	nái	tökum	á	
grundvallarþáttum	kaflans	í	tengslum	
við	almenn	brot,	þ.e.
–	 samlagningu	og,	frádrætti,	svo	og	

margföldun	með	heilum	tölum

Nr. 14
Nemendur	skrá	prósentin	bæði	sem	
almenn	brot	og	sem	tugabrot.	Rétt	
er	að	hvetja	þá	til	að	fullstytta	brotin.

Nr. 15
Nemendur	segja	til	um	hvort	
fullyrðingarnar	eru	sannar	eða	
ósannar.	Þegar	efnið	á	opnunni	er	
rifjað	upp	þurfa	nemendur	að	fá	
tækifæri	til	að	rökstyðja	niðurstöður	
sínar.

Nr. 16
Nemendur	finna	hvað	prósentin	af	
upphæðunum	eru	margar	krónur.	
Þessi	dæmi	má	leysa	á	marga	
mismunandi	vegu	og	nemendur	velja	
þá	aðferð	sem	þeir	kjósa.

Nr. 17
Nemendur	reikna	út	hvað	penna-
veskið	kostaði	með	15%	afslætti.	
Þetta	má	gera	annaðhvort	með	því	

11  Hve mörg prósent af myndunum eru gul?
  a  b c 

12  Í bekkjardeild nokkurri eru 24 nemendur.
  a Hvað eru 50% nemendanna margir nemendur?
  b Hvað eru 25% nemendanna margir nemendur?

13  Hve mikið er 
  a 20% af 50 kr.? b 40% af 300 kr.? c 80% af 1500 kr.?

14  Skráðu prósentin sem almenn brot og sem tugabrot.
  a 90% b 64% c 150% d 235%

15  Hverjar fullyrðinganna hér á eftir eru sannar?

  a 
3
5 

  er jafnt og 60%.  

  b 80% · 50 er jafnt og 50% · 80. 

  c 25% er meira en 1
4 

.

  d Einn fjórði af 50% er jafnt og 1
8 

.

16  Reiknaðu dæmin. 
  a 25% af 300 kr. b 15% af 2400 kr. c 75% af 500 kr.

17  Pennaveski kostaði 1800 kr. 
  Dagur fékk 15% afslátt. Hvað þurfti hann að borga  
  fyrir pennaveskið?

18  a  Í bekkjardeild voru  13
25 

  af nemendunum stelpur.  
Hvað voru stelpurnar mörg prósent af nemendum  
bekkjardeildarinnar?

  b  Af öllum nemendum í skólanum voru  120
300 

  strákar.  
Hvað voru strákarnir mörg prósent af nemendum skólans?

19   Í plómukassa voru 15% af plómunum skemmdar. Þetta  
voru 30 plómur. Hve margar plómur voru í kassanum?

67
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Nr. 6.160
Nemendur	reikna	dæmin	og	segja	til	
um	hvort	brotið	er	stærra.

	Bls.	69	Æfingasíða	2
Nr. 6.161
Nemendur	finna	hve	mörg	prósent	
reitanna	eru	gul,	græn	og	svört.

Nr. 6.162
Nemendur	lita	ferhyrning	samkvæmt	
fyrirmælunum.	Þeir	reikna	út	hve	
mörg	prósent	eru	blá.	Loks	breyta	
þeir	20%	í	almennt	brot.

Nr. 6.163–6.164
Nemendur	breyta	tölunum	úr	
tugabrotum	í	almenn	brot	og	
prósent	og	því	næst	úr	prósentum	í	
tugabrot	og	almenn	brot.

Nr. 6.165
Nemendur	reikna	hvaða	tölur	hin	
ýmsu	prósent	fela	í	sér.

Nr. 6.158
Nemendur	finna	fjöldann	sem	brotin	
segir	til	um.

Nr. 6.159
Nemendur	leysa	margföldunar-
dæmin.	Best	er	að	þeir	teikni	
rétthyrninga	ef	þeir	eru	óvissir	um	
hvernig	leysa	má	dæmin.	Það	er	ekki	
vænlegt	til	árangurs	að	nemendur	
staglist	á	reglu	um	að	margfalda	brot,	
þ.e.	„margfalda	teljarana	saman	og	
nefnara	saman“.	Í	c-lið	geta	þeir	þess	
í	stað	teiknað	hjálparmynd	eins	og	
þessa:

2
5

1
6

2
5

Á	þennan	hátt	geta	nemendur	fundið	
að	svarið	er		230	=		115	.

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	68	Æfingasíða	1
Nr. 6.153–6.154
Í	fyrra	dæminu	finna	nemendur	hve	
stór	hluti	af	myndunum	er	gulur	og	í	
því	síðara	hve	stór	hluti	af	nemend-
unum	uppfylla	skilyrðin	sem	sett	eru.

Nr. 6.155
Nemendur	lengja	brotin	með	því	að	
margfalda	teljara	og	nefnara	með	3.	
Kennari	getur	gert	þessa	aðgerð	
sýnilega,	til	dæmis	í	a-lið	með	
rétthyrningum	eins	og	þessum:

Nr. 6.156
Nemendur	stytta	brotin	eins	mikið	
og	þeir	geta,	þ.e.	fullstytta	þau.	Rétt	
er	að	beina	athyglinni	að	því	sem	er	
líkt	með	styttingu	og	lengingu	brota,	
þ.e.	brotin	fyrir	og	eftir	styttingu	og	
lengingu	eru	alltaf	jafn	gild	(jafn	stór).

Nr. 6.157
Í	c-lið	þarf	að	lengja	fyrra	brotið	
með	2	þannig	að	bæði	brotin	hafi	
nefnarann	10.

Viðfangsefni
■ Að	skrá	hluta	af	heild	sem	

almennt	brot	og	sem	prósent
■ Að	lengja	og	stytta	almenn	

brot
■ Að	leggja	saman	og	draga	frá	

með	samnefndum	og	ósamn-
efndum	brotum

■ Að	margfalda	almenn	brot	
með	heilli	tölu	og	að	marg-
falda	saman	tvö	almenn	brot

■ Að	breyta	tölum,	sem	skrif-
aðar	eru	á	forminu	almenn	
brot,	tugabrot	eða	prósent,	úr	
einu	forminu	í	annað

■ Að	skilja	prósent	sem	hlut-
fallið	milli	hluta	og	heildar	
táknað	með	hundraðshlutum	
og	geta	reiknað	með	pró-
sentum:	að	geta	fundið	
annaðhvort	prósentin,	
fjöldann,	sem	prósentin	fela	í	
sér,	eða	heildina	þegar	tvær	af	
þessum	stærðum	eru	gefnar

Æfingasíða 1

6.153 Hve stór hluti af myndunum er gulur?
  a  b  c

6.154 Hve stór hluti nemendanna er
  a með húfu? b með gleraugu? c í stuttbuxum

6.155 Lengdu brotin með 3.

  a 
2
5 

 b 
3
7 

  c 
8
11 

  d 
15
20 

6.156 Fullstyttu brotin.

  a 
12
15 

 b 
40
45 

 c 
21
28 

  d 
60
75 

 

6.157 Reiknaðu dæmin. 

  a 7
12 

  +  3
12 

  b 5
15 

  +  8
15 

  –  9
15 

 c 4
5 

 –  3
10 

6.158 Hve margir ávextir?
  a  b c

 

    1
3 

   af 9 3
4 

   af 12 5
7 

   af 14 

6.159 Reiknaðu dæmin.

  a  1
6 

  · 48 b 3
7 

  · 49 c 
2
5 

  ·  1
6 

  d 5
12 

   ·  30
45 

6.160 Hvor talan er stærri?

  a  1
6 

  af 54 eða   1
9 

  af 72? b 
2
3 

   af 90 eða  3
4 

  af 80?

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 20–25      6 • Almenn brot og prósent
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Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Tölvulistaverk með prósentum
Búnaður:	Teikniforrit	á	tölvu,	til	
dæmis	„Paint“.

Nemendur	teikna	mynstur	í	tölvu	
með	teikniforrriti.	Þeir	geta	annað-
hvort	litað	mynstrið	í	samræmi	við	
prósent,	sem	gefin	eru	upp,	eða	búið	
til	mynstur	fyrst	og	ákveðið	síðan	
sjálfir	hve	mörg	prósent	þess	eiga	að	
vera	í	hinum	ýmsu	litum.	Nemendur	
geta	síðan	skipst	á	listaverkum	og	
ákveðið	hve	mörg	prósent	eigi	að	
vera	af	hverjum	lit	í	listaverki	hvers	
annars.

Í	þessu	dæmi	eru	litirnir	í	þessum	
hlutföllum:
Bleikur:	 50%
Gulur:	 25%
Blár:	 12,5%
Grænn:	 12,5%

Vinnuaðferð í „Paint“:
1.	Nemendur	búa	til	í	ritvinnsluforriti	

rúðunet	með	til	dæmis	6	·	6	
reitum	(nota	skal	valhnappinn	
„Insert“/Table/Insert	table),	afrita	
það	og	líma	inn	í	teikniforritið.	
Einnig	má	nota	10	·	10	reiti	en	þá	
verður	auðveldara	að	finna	hve	
litirnir	eru	mörg	prósent.

2	 Nemendur	teikna	þríhyrninga	og	
mynstur	með	því	að	nota	„line“	á	
verkfæralínunni.

3	 Nemendur	fylla	þríhyrningana	og	
ferhyrningana	með	litum	með	því	
að	nota	„fill“.

spjöldin	út	úr	A4-blaði.	Ef	þeir	brjóta	
blaðið	þrisvar	og	opna	það	aftur	
koma	átta	jafn	stórir	bútar	(„kubb-
ar“)	í	ljós	sem	hægt	er	að	klippa	í	
sundur.

Kennari	þarf	að	segja	til	um	hvaða	
almenn	brot	eiga	að	vera	á	öðrum	
enda	kubbanna.	Við	gerð	þessara	
kubba	þurfa	nemendur	að	leggja	þá	
hvern	á	eftir	öðrum	og	gæta	þess	að	
rétt	prósent	–	eða	tugabrot	–	liggi	
við	hlið	rétts	almenns	brots.	Þeir	
geta	notað	vasareikni	þegar	þeir	búa	
til	kubbana,	þ.e.a.s.	nota	þá	til	að	
ganga	úr	skugga	um	að	almenna	
brotið,	tugabrotið	og	prósentin	passi	
saman;	þetta	gera	þeir	með	því	að	
deila	í	teljara	með	nefnara.

Tillaga	um	almenn	brot	til	að	nota	
á	dómínókubbana:

1    1    3    1    2     3     4     1     3
2    4    4    5    5     5     5     8    10
 7     9      1     5     13    24   1 
10   10   100  100   100  100  3

, , , , , , , ,

, ,,, , ,

Nr. 6.166–6.168
Nemendur	leysa	orðadæmin	og	finna	
hvað	Þórunn,	Viðar	og	Marta	þurftu	
að	borga.	Í	dæmi	6.168b	eiga	
nemendur	að	reikna	20%	af	svarinu	í	
a-lið.

Nr. 6.169
Nemendur	skrifa	töfluna	upp	og	
reikna	út	hvað	á	að	standa	í	tómu	
reitunum.

Auðveldari verkefni
Meiri þjálfun í tengslum 
almennra brota og prósenta
Búnaður:	Spjöld	úr	þykkum	pappír,	
helst	plöstuð.

Til	að	þjálfa	frekar	tengsl	almennra	
brota,	tugabrota	og	prósenta	geta	
nemendur	búið	til	„dómínókubba“	
þar	sem	á	annarri	hlið	kubbsins	er	
almennt	brot	og	á	hinum	prósent	
eða	tugabrot.	Nemendur	klippa	

Æfingasíða 2

6.161 Hve mörg prósent af reitunum eru
  a gul? b græn? c svört?  

6.162 Teiknaðu ferhyrning. 
  a Litaðu 25% hans gul, 20% rauð og afganginn bláan.
  b Hve mörg prósent ferhyrningsins eru blá?
  c Hve stór hluti af ferhyrningnum er rauður?

6.163 Skrifaðu sem almennt brot og sem prósent.
  a 0,25 b 0,3 c 0,09 d 1,2

6.164 Skrifaðu sem almennt brot og sem tugabrot.
  a 15%  b 80%  c 125%  d 350%

6.165 Reiknaðu dæmin. 
  a 25% af 48 c 12,5% af 56 e 6% af 8500 
  b 60% af 300 d 75% af 520 f 450% af 40 

6.166 Þórunn keypti regngalla í búðinni Notuð föt.
  a Hvað þurfti Þórunn að borga mörg prósent af fullu verði?
  b Hvað borgaði Þórunn fyrir regngallann? 

6.167 Viðar keypti sokka.
  Hvað þurfti hann að borga? 

6.168 Marta keypti stuttermabol.
  a Hvað þurfti hún að borga?

  Bolurinn var heldur lítill þannig að hún seldi Rúnu hann.
  b Rúna fékk 20% afslátt hjá Mörtu. Hvað borgaði Rúna  
   fyrir bolinn?

6.169  Skrifaðu töfluna upp og reiknaðu svörin sem vantar í töfluna.

Upphaflegt 
verð Afsláttur Verð með afslætti Afsláttur í prósentum

a 350 kr. 120 kr.
b 670 kr. 450 kr.
c 280 kr. 950 kr.
d 1250 kr. 30%

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 26–29      

850 kr.
20% afsláttur

380 kr.
25% afsláttur

900 kr.
30% afsláttur
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prósentum	þannig:	10
50	=	 20

100	=	20%.		
Ef	verkefnið	hefði	verið	þetta:	Hve	
miklu	hægar	gekk	Davíð?,	hefði	
viðmiðunin	verið	40	mínútur	og	
svarið:

10
40	=		520	=	 25

100	=	25%.

Í	dæmi	6.177	er	auðvelt	að	ganga	út	
frá	þeirri	staðreynd	að	úr	því	að	
60%	veggjarins	voru	ómálaðir	hljóta	
30	fermetrarnir,	sem	Sindri	málaði,	
að	vera	40%	af	veggnum.	Þá	eru	15	
m2	20%	af	veggnum	og	100%	fimm	
sinnum	meira,	þ.e.	5	·	15	=	75	m2.

Dæmi	6.178	er	nokkuð	erfitt	og	
líklega	er	ráðlegt	að	benda	nem-
endum	á	að	nota	líkan:

	 50%	 100%	 250%

	 300	kr.	 1500	kr.

En	einnig	er	í	lagi	að	breyta	tölunum	
í	almenn	brot	og	margfalda	brotin	
saman		
(25	·	

2
5,	

1
2	·	

1
2).	Kennari	stuðlar	að	því	að	

nemendur	prófi	sig	áfram	og	finni	
eigin	lausnaleiðir.

Nr. 6.175–6.178
Sum	þessara	dæma	leyna	nokkuð	á	
sér	og	kennari	forðast	að	gefa	
vísbendingar	og	hvetur	nemendur	
frekar	til	að	finna	lausnir	á	eigin	
spýtur.	Hann	getur	samt	látið	
almennar	leiðbeiningar	í	té	eins	og	
að	benda	nemendum	á	að	teikna	
hjálparmyndir	við	dæmin.	Tveir	og	
tveir	nemendur	geta	líka	hjálpast	að	
við	þessi	verkefni.

Í	dæmum	6.175	og	6.176	er	
mikilvægt	að	nemendur	beini	sjónum	
að	því	hvað	100%	fela	í	sér.	Í	fyrr-
nefnda	dæminu	er	viðmiðunin	50	
mínútur.	Lína	gekk	10	mínútum	
hraðar	og	tákna	má	það	með	

Kennsluleiðbeiningar
	Bls.	70	Æfingasíða	3
Nr. 6.170–6.171
Nemendur	finna	hvað	6	og	15	af	24	
nemendum	eru	mörg	prósent.	
Nemendur	skrá	þetta	fyrst	sem	
almenn	brot	og	lengja	því	næst	
brotin	í	hundraðshluta.	Önnur	leið	
er	að	deila	í	6	og	15	með	24	á	
vasareikni.	Þá	fá	nemendur	svarið	í	
tugabroti	sem	þeir	breyta	í	prósent.

Nr. 6.172
Í	þessu	dæmi	munu	einhverjir	
nemendur	halda	að	svarið	verði	
120%.	En	það	er	fráleitt	þar	sem	það	
þýddi	að	120%	nemenda	hjóluðu	í	
skólann	en	það	er	meira	en	100%.

Vera	kann	að	með	því	að	skoða	
eftirfarandi	mynd	átti	nemendur	sig	á	
að	60%	af	stelpunum	og	60%		
af	strákunum	eru	samtals	
60%	af	öllum	nemendum:

Nr. 6.173
Finna	á	einn	tíunda	af	hverri	tölu.

Nr. 6.174
Nemendur	lita	fyrst	40%	af	rétt-
hyrningi,	síðan	40%	af	litaða	hlut-
anum.	Þá	lita	þeir	50%	af	öðrum	
rétthyrningi	og	aftur	50%	af	litaða	
hlutanum.

Í	c-lið	eiga	nemendur	að	reikna	
hve	stór	hluti	hvors	rétthyrnings	var	
litaður	í	síðari	aðgerðinni.	Nem-
endur	eiga	sem	sagt	að	finna	40%	af	
40%	og	50%	af	50%.	Auðveldast	er	
að	nota	margföldun:	0,4	·	0,4	=	0,16	
=	16%	og	0,5	·	0,5	=	0,25	=	25%.		

Æfingasíða 3

6.170 Í bekkjardeild nokkurri eru 6 af 24 nemendum með  
  bókstafinn r í nafninu sínu. 
  Hve mörg prósent eru með bókstafinn r í nafninu?

6.171 Í sömu bekkjardeild höfðu 15 af nemendunum tvo sérhljóða  
  í nafninu sínu. Hvað voru það mörg prósent nemenda?

6.172 Í bekkjardeild nokkurri hjóla 60% af stelpunum og 60%  
  af strákunum í skólann. 
  Hve mörg prósent nemenda hjóla í skólann?

6.173 Hve mörg prósent eru
  a 10 af 100? b 10 af 50? c 10 af 25? d 10 af 12,5? 

6.174 Teiknaðu tvo rétthyrninga, A og B. 
  a  Litaðu 40% af rétthyrningi A. Merktu með strikum  

40% af litaða hlutanum.
  b  Litaðu 50% af rétthyrningi B. Merktu með strikum  

50% af litaða hlutanum.
  c Hve mörg prósent af hvorum rétthyrningi er merktur  
   með strikum?

6.175 Davíð gekk milli tveggja bæja á 50 mínútum en Lína  
  var bara 40 mínútur á leiðinni. Hvað gekk Lína mörgum  
  prósentum hraðar en Davíð?

6.176  Hamíð og Helga kepptu um að ljúka tölvuleik á sem stystum  
tíma. Helga notaði 2 klst. og 24 mín. Hamíð lauk spilinu á  
nákvæmlega 2 klst. 
Hvað var Helga mörgum prósentum lengur með leikinn en 
Hamíð?

6.177  Sindri á að mála vegg. Einn daginn málar hann 30 m2.  
Þá á hann eftir að mála 60% af veggnum. 
Hvað er allur veggurinn margir fermetrar?

6.178 Á 10 árum hækkaði verðið á bíómiða um 150%. 
  Þá var miðaverðið orðið 1500 krónur. 
  Hvað kostaði leikhúsmiðinn 10 árum fyrr?

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 30–35      

Sérhljóðarnir 
eru a, á, e, é 

o.s.frv.
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Viðfangsefni
■ Að	tákna	hluta	af	heild	með	

almennu	broti	og	sem	prósent
■ Að	breyta	tölum,	sem	skrif-

aðar	eru	á	forminu	almenn	
brot,	tugabrot	eða	prósent,	úr	
einu	forminu	í	annað

■ Að	skilja	prósent	sem	hlut-
fallið	milli	hluta	og	heildar	
táknað	með	hundraðshlutum	
og	að	geta	reiknað	með	
prósentum:	að	geta	fundið	
annaðhvort	prósentin,	hlutann	
eða	heildina	þegar	tvær	af	
þessum	stærðum	eru	gefnar

stelpur strákar
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Nr. 6.181
Fyrst	fara	nemendur	í	gegnum	listann	
hver	fyrir	sig	eða	tveir	og	tveir	saman	
og	segja	til	um	hvort	fullyrðingarnar	
eru	sannar	eða	ósannar.	Þar	næst	fer	
kennari	sameiginlega	yfir	verkefnið	og	
lætur	nemendur	koma	fram	með	
tillögur.	Miklu	skiptir	að	láta	nem-
endur	rökstyðja	tillögur	sínar.

Auðveldari verkefni
Nemendur	vinna	saman	að	verk-
efnum	þessarar	opnu.	Rétt	er	að	
benda	þeim	á	að	teikna	sér	til	hjálpar	
og	nota	vasareikni	við	einhver	
verkefnanna.	Mikilvægast	er	að	þeir	
uppgötvi	sjálfir	hvernig	best	er	að	
hugsa	til	að	finna	svarið.

Erfiðari verkefni og raunverkefni
Sjá	ýmis	spil	og	raunverkefni	sem	
bent	er	á	fyrr	í	þessum	kafla.

Á	myndinni	sést	að	fyrstu	tveir	fimmtu	
hlutarnir	nema	100%	sem	samsvarar	
600	kr.	Það	er	upphaflega	verðið.	
Myndin	sýnir	einnig	að	næstu	þrír	
fimmtu	hlutarnir	nema	900	kr.	og	150%	
sem	er	einmitt	hækkunin	þessi	10	ár.

	Bls.	71	Geturðu	þetta?
Nr. 6.179
Nemendur	telja	reitina	og	segja	til	
um	hve	mörg	prósent	af	íslenska	
fánanum	er	hvítur	og	hve	mörg	
prósent	eru	blá.

Nr. 6.180
Nemendur	mæla	lengdirnar	á	sænska	
fánanum	með	reglustiku	og	segja	til	
um	hve	stórt	heildarflatarmálið	er	og	
jafnframt	flatarmál	gula	svæðisins.	
Síðan	nota	þeir	hlutfallið	milli	
þessara	tveggja	flatarmála	til	að	finna	
hve	mörg	prósent	eru	gul.

Hæsta summan (spil)
Búnaður:	Tveir	teningar

Spilið	er	fyrir	2–4	leikmenn.	
Leikmenn	kasta	til	skiptis	tveimur	
teningum	og	búa	til	brot	þar	sem	
minni	talan	er	teljari	og	sú	stærri	
nefnari.	Síðan	kasta	þeir	öðrum	
teningnum	aftur.	Sá	sýnir	með	hvaða	
tölu	á	að	margfalda	brotið.	Leikmenn	
skrá	margfeldið.	Eftir	fimm	köst	finna	
þeir	samnefnara	og	leggja	saman	
brotin	fimm.	Sá	vinnur	sem	fær	hæstu	
summuna	eftir	fimm	(eða	tíu)	köst.

Dæmi:
Í	fyrsta	kasti	kemur	upp	3	og	5.	
Brotið	verður	þá	35.	Í	næsta	kasti	með	
öðrum	teningnum	kemur	upp	4.	
Dæmið	verður	þá	4	·	35	=	12

	5		(2	25).	
Eftir	fimm	köst	kann	leikmaður	að	
hafa	fengið	eftirfarandi	summur:
2	25		,	1	13	,	1	35	,	1	16	,	1	14	

Leikmaðurinn	fær	þá	alls	6	heila	+	55	
=	7	heilir	plús	13	+	16	+	14.	Samnefnar-
inn	er	12	þannig	að	dæmið	verður:
	412	+ 	212	+ 	312	= 	912	(

3
4 )

Heildarsumman	er	7 3
4.

Ábending!	Fái	leikmenn	bæði	
nefnarana	3,	4,	5	og	6,	sem	finna	þarf	
samnefnara	fyrir,	þá	er	best	að	finna	
fyrst	samnefnara	fyrir	nefnarana	3,	4	
og	6.	Síðan	má	finna	samnefnara	fyrir	
það	svar	og	nefnarann	5.

Dæmi: 	712	+ 	25
7
12	+ 	25	= 	7	·	5	+ 	2	·	12	= 	24

60	= 	59
60	 12	·	5	 5	·	12

Geturðu þetta?

6.179 Hve  mörg prósent af íslenska fánanum eru

  a hvít? b blá?

6.180 Hve mörg prósent af sænska fánanum eru gul?

 6.181 Satt eða ósatt?

  1 Prósent þýðir hundraðshlutar.

  2 Þrír af fjórum er jafnt og 25%.

  3 Einn fimmti hluti er jafnt og 5%.

  4 0,8 = 80%

  5 25% af 50 er jafnt og 50% af 25.

  6 Ef verð hækkar frá 20 kr. í 25 kr. þá er hækkunin 5%.

  7  Hægt er að breyta tugabroti í prósent með því að marg-

falda með 100.

  8  70
150 

  er stærra en 50%.

  9  Ef klippt eru 25% af snúru og síðan 1
3 

 af því sem eftir er  – 

þá eru báðir bútarnir jafn langir.

  10  Ef 60% af tölu eru 39 þá er upphaflega talan minni en 78.

  11  Ef verð á vöru hækkar fyrst um 20% og því næst um 20% 

er verðhækkunin í heild hærri en 40%.

  12  Þegar verð á vöru er lækkað um 50% og því næst aftur um 
50% verður nýja verðið 25% af upphaflega verðinu.
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svo miklu á peningaupphæðunum 
sem þessar tvær fjölskyldur notuðu? 
(Viðskiptafargjald eða lágfargjald, 
gæði hótelsins, dýrir veitingastaðir 
eða ódýrir o.s.frv.)

 Bls. 73
Nr. 7.1
Gert er ráð fyrir að nemendur noti 
vasareikni við þessa blaðsíðu. 

Nemendur vinna saman tveir og 
tveir. Í a-lið eiga þeir að rökræða og 
fá yfirlit yfir alla kostnaðarliðina sem 
taka þarf með í reikninginn þegar 
ferðin er skipulögð. 

Kennari bendir nemendum á að 
dýrara hótelið veitir 15% afslátt  
til þeirra sem gista í fleiri en tvær 
nætur. Því þarf að lækka hótelgisting-
una pr. nótt um 15%: 64 200 · 0,15 = 
9630 kr. 

Í b-lið gera nemendur kostnaðará-
ætlun. Gott er að umræður verði um 

– Athafnir á áfangastað
– Verslunarferðir

Samræður um myndina á bls. 72:
■ Hugsið ykkur að þið farið í ferð til 

London og dveljið þar í 3–4 daga. 
Hvað gætuð þið hugsað ykkur að 
gera í London?

■ Hefur einhver ykkar komið til London 
og getur sagt okkur hvað er hægt að 
gera skemmtilegt í borginni?

■ Hvað skyldi slík dvöl kosta?
■ Hvaða kostnaði þarf að reikna með?
■ Fjölskylda Jóns og fjölskylda Gunnu, 

sem báðar telja fjórar manneskjur, 
voru í London í sumar. Báðar 
fjölskyldunnar fóru frá Reykjavík. 
Fjölskylda Jóns notaði 1 640 000 kr. í 
fargjöld, dvalarkostnað og skemmt-
anir auk ýmislegs sem þau keyptu en 
fjölskylda Gunnu notaði 400 000 kr. í 
sömu kostnaðarliði.

Hvernig má það vera að það munar 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 72
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um kostnað í tengslum við ferðalög. 
Best er að tengja þessa umfjöllun við 
raunverulegar aðstæður þannig að 
nota má ferðabæklinga eða aug-
lýsingar frá flugfélögum eða ferða-
skrifstofum eða einhverjum svip-
uðum fyrirtækjum. Auðvelt er að 
finna slíkar upplýsingar á netinu. 
Kennari getur annaðhvort undirbúið 
slíkar upplýsingar fyrir fram, látið 
nemendur koma með bæklinga eða 
leitað í skólanum að upplýsingunum á 
netinu. Umræðurnar geta farið fram 
áður, eftir eða á meðan vinnan við 
bls. 73 á sér stað.

Kostnaðarliðirnir eru einkum 
tengdir eftirfarandi:
– Ferðinni sjálfri
– Gistingu
– Mat

Í þessum kafla muntu læra um

•  prósentureikning
•  námundun og slumpreikning
•  reikniaðgerðirnar fjórar
•  sviga í reikningi
•  formúlur í töflureikni

7 Reikningur
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7 Reikningur

Þessi kafli er fyrst og fremst 
upprifjun á reikniaðgerðunum 
fjórum. Nemendur leysa verkefni 
úr hversdagslífinu og æfa sig í 
ýmsum reikningsaðferðum. Þeir 
reikna í huganum í tengslum við 
námundun og slumpreikning. 
Þeir reikna með prósentum, 
einkum í verkefnum úr hinu 
daglega lífi. Einnig rifja nem-
endur upp reikning með nega-
tífum tölum, svo og reikning 
dæma með sviga. Í tengslum 
við þetta læra nemendur sam-
lagningu og frádrátt með nega-
tífum tölum. Þeir fást meira við 
töflureikni þar sem þeir læra að 
skrá flóknar formúlur og til að 
gera fjárhagsáætlanir.

Viðfangsefni
■ Verkefni úr hinu daglega lífi 

þar sem reikniaðgerðirnar 
fjórar koma við sögu

■ Erlendir peningar
■ Prósent

Búnaður
■ Ef til vill vasareiknir
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Auðveldari verkefni
Mikilvægt er að nemendur vinni í 
pörum eða litlum hópum. Það er 
mikill kostur ef duglegir nemendur 
vinna með og hjálpa þeim sem eiga í 
erfiðleikum með þessa námsþætti. En 
ef hætta er á að duglegri nemendur 
ýti hinum til hliðar er betra að láta 
hina síðarnefndu vinna saman og 
veita þeim meiri aðstoð. Einnig þarf 
líklega að hjálpa þeim til að setja 
fjárhagsáætlunina skýrt og skilmerki-
lega fram.

Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Ferðalög nemenda
Búnaður: Netið.

Nemendur skipuleggja ferðir, helst í 
2–3 manna hópum. Rétt er að velja 
nemendur saman í hópa eftir áhuga-
málum: Um getur verið að ræða 
þemaferðir (t.d. „fótboltaferðir“)  

hvað er mikilvægt þegar fjárhagsá-
ætlun er gerð. Í fyrsta lagi þurfa 
tölurnar að vera réttar. Þar að auki 
þarf að vera auðvelt að lesa áætlun-
ina. Það þýðir að auðgreinanlegt þarf 
að vera hver heildarsumman er, auk 
þess sem yfirlit yfir kostnaðarliðina 
sé skýrt þannig að ljóst sé hvaðan 
heildarsumman kemur (þ.e. að 
auðvelt sé að ganga úr skugga um að 
summan sé rétt). Í öðru lagi þarf að 
vera auðvelt að breyta áætluninni. 
Gott er að nemendapar sýni fjár-
hagsáætlun sína þannig að það geti 
rökrætt kosti og galla tillagnanna sem 
fram koma.

Í c- og d-lið eiga nemendur að 
reikna hvað Alda þarf að leggja fyrir 
og Úlfar að vinna sér inn til að eiga 
fyrir ferðakostnaðinum.

 7.1  Alda og Úlfar eru að undirbúa ferð til London ásamt föður 
Úlfars. Ferðin mun standa frá fimmtudegi til sunnudags og þau 
ætla að fara á söngleik og fótboltaleik.

  Hér á eftir má sjá eitthvað af kostnaðinum sem fer í ferðina:
  1 Einn flugmiði báðar leiðir milli Reykjavíkur og London,  
   kr. 43 330. 
  2 Miði í jarðlestirnar, 2 £ á dag.
  3 Einn miði á söngleikinn, 38 £.
  4 Einn miði á fótboltaleikinn, 13 000 krónur.
   Alda, Úlfar og pabbi hans leita að hóteli á netinu og finna  

eftirfarandi tvö tilboð. Tilboðin gilda fyrir tvö börn og einn  
fullorðinn. Þau ákveða að sá fullorðni skuli borga helminginn 
af hótelkostnaðinum.

  a   Ræddu við bekkjarfélaga þinn um hvaða annar kostnaður  
er mögulegur í ferðinni.

  b  Búðu til yfirlit (kostnaðaráætlun) sem sýnir hina ýmsu  
kostnaðarliði og hvað öll ferðin muni kosta.

  c Alda á u.þ.b. 60 000 kr. Það er um það bil hálft ár þar  
   til ferðin verður farin. Hve mikið þarf hún að leggja fyrir  
   á viku til að hafa ráð á að fara þessa ferð?
  d  Úlfar á u.þ.b. 30 000 kr. Hann vinnur stundum hjá pabba  

sínum og fær 1500 kr. á klukkustund.
 Hve margar klukkustundir þarf Úlfar að vinna til að hafa  
 ráð á að fara í ferðina?

1 £ = 185 kr.

Pixhill Hotel
	 ★	★	★	★	★		5,6   Álit 16 gesta

  The Pixhill Hotel stands along busy Gloucester road  
in the Kensington district of London, Engl...

 Nánari upplýsingar    Finna önnur svipuð hótel

4,2 km til miðborgar

Kensington,
Gloucester Road
London

X barnagæsla
X eldunaraðstaða
X sundlaug
✔ veitingastaður

Gisting pr. nótt  27 600 kr.

The Multistar London
	 ★	★	★	★	★		8,8   Álit 23 gesta

  The Multistar London of fers historic Victorian ambience 
within the fashionable Marylebone dist...

	 •	Spa	hotel

 ➤	Gistu í 3 nætur og þú sparar 15% af gistingunni!
 Nánari upplýsingar    Finna önnur svipuð hótel

4,2 km til miðborgar

Montague Court,
Marylebone,
London

X barnagæsla
X eldunaraðstaða
✔ sundlaug
✔ veitingastaður

Gisting pr. nótt  64 200 kr.
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eða áhugi á ákveðnu landi/svæði  
(t.d. „Kína í tvær vikur“). Einnig getur 
verið gott að nemendur velji 
ferðirnar alveg frjálst. Kennari getur 
útbúið lista og nemendur velja úr 
honum. Þriðji möguleikinn er að allir 
vinni út frá sömu hugmyndinni sem 
þeir síðan finna mismunandi lausnir á. 
Verkefni sem þetta hentar mjög vel 
til samþættingar námsgreina. Mikil-
vægt er að nemendur geri skýrslu 
sem sýnir góða fjárhagsáætlun þar 
sem allur kostnaður við ferðina er 
tilgreindur. Þótt þeir eigi að sjálf-
sögðu að skrifa um ferðina og 
áfangastaðinn í skýrslunni skiptir 
miklu máli að stærðfræðin komi við 
sögu. Hætta getur verið á að 
umfjöllunin um ferðalagið sjálft fái 
yfirhöndina; því er hér minnt á að um 
er að ræða stærðfræðinám þannig að 
áherslan þarf að vera á fjármálin.

Hugmyndir og athugasemdir
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Nr. 7.6
Aðalatriðið í þessu dæmi er að finna 
að 50 skottilraunir eru 100% og finna 
síðan 60% af því. Þá fæst sá fjöldi 
marka sem gera má ráð fyrir að Artis 
Gilmore hafi skorað í leiknum.

Sýnidæmi
 Bls. 75
Nauðsynlegt er að tengja hlutfallið í 
sýnidæminu við almenn brot. Við 
skrifum 12 af 20 sem 12

20 . Þetta brot 
má síðan lengja í hundraðshluta 
þannig að brotið verður 60 hundr-
aðshlutar, þ.e. 60%. Hér á athyglin 
ekki að beinast að fjölda stráka í 
hlutfalli við fjölda stelpna heldur í 
hlutfalli við heildarfjölda nemenda.  
Í verkefninu er því spurt um hlut 
stráka af nemendahópnum. Hægra 
megin í sýnidæminu eru prósentin 
fundin með því að reikna út frá 10% 
sem gert er sýnilegt með rétthyrn-

af 20 000. Með því að skrifa 15
100

 sem 
tugabrot verður dæmið þannig:  
0,15 · 20 000. Báðar leiðir gefa svarið 
3000 þannig að farsíminn kostar 17 
000 ári seinna. Einnig má ganga út frá 
10% sem er 2000 og bæta síðan við 
5%, sem er helmingurinn af 2000, þ.e. 
1000.  Niðurstaðan er sú sama, 
þ.e.a.s. 3000 kr. Enn ein aðferðin við 
að leysa dæmið er að hugsa þannig 
að eftir eitt ár sé maður með í hönd-
unum 85% af fyrra gildi símans. Þá er 
hægt að finna svarið beint með því 
að margfalda 1%, þ.e. 200 krónur, 
með 85 eða reikna dæmið  
0,85 · 20 000.

Nr. 7.5
Hér á að leggja krónurnar, sem 
prósentin segja til um, við upphæð-
ina. Þess vegna þarf fyrst að reikna 
hvaða tölu prósentin fela í sér og 
leggja hana við viðgerðarkostnaðinn.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 74
Sýnidæmi
Kennari athugar hve mikið nem-
endur muna úr fyrri kafla um 
prósent. Aðalatriðið er að þeir skilji 
að heildin er 100%.
■ Hvað eru 100% í þessu dæmi? (900 kr.)
■ Hvað eru þá 50%? (450 krónur, þ.e. 

helmingurinn.)
■ Hvað er 1%? (Það er einn hundraðs-

hluti, þ.e. 900 deilt með 100 sem er 
9 kr.)

■ Hvað er þá 10%? (Það er einn tíundi, 
þ.e. 900 deilt með 10 sem er 90 kr.)

■ Hvernig eru 20% reiknuð í sýni-
dæminu? (Vinstra megin er gengið út 
frá 1%, þ.e. tölunni 9, sem er 
margfölduð með 20. Hægra megin 
eru fyrst fundin 10%, þ.e. talan 90 
sem er svo margfölduð með 2.)

Vekja þarf athygli nemenda á að til 
að finna verðið á blaðinu er afslátt-
urinn fyrst fundinn og síðan dreginn 
frá upprunalegu verði. Þess vegna 
eru reikniaðgerðirnar tvær.

Nr. 7.2
Nemendur finna fjölda hverrar 
ístegundar út frá prósentunum, sem 
gefin eru, miðað við að 800 ísar séu 
100%. Teikning getur hjálpað:

800 ísar

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
0% 10% 20% 35% 100%

Nr. 7.3–7.4
Nemendur finna stærðirnar eftir að 
búið er að draga tölurnar, sem 
prósentin fela í sér, frá. Ef nemandi 
leysir dæmi 7.4 eins og gert er í 
sýnidæminu finnur hann fyrst 15% af 
20 000. Það getur hann gert með því 
að finna 1%, sem er 200, og margfalda 
síðan með 15. Önnur leið er að hugsa 
sem svo að maður eigi að reikna 15

100

Prósentureikningur

 7.2  Í sjoppu nokkurri seldust ístegundir  
  að undanförnu eins og taflan sýnir.  
  Sjoppueigandinn þarf að panta fyrir  
  næstu viku efni í 800 ísa. Hve marga  
  þarf hann að panta af hverri tegund?

 7.3   Bíll losaði 210 grömm af CO2 á kílómetra. Með endurbættri 
vél minnkaði útblásturinn um 20%. Hve mikið losaði bíllinn  
af CO2 eftir það?

 7.4   Eitt árið kostaði farsími 20 000 kr. Ári seinna lækkaði verðið 
um 15%. Hvað kostaði farsíminn þá?

 7.5   Elín fór með gleraugun sín í viðgerð. Viðgerðin kostaði  
1400 kr. Auk þess þurfti hún að borga 25% virðisaukaskatt. 
Hvað kostaði þá viðgerðin samtals?

 7.6   Artis Gilmore hefur náð bestu skotnýtingu allra körfubolta-
manna í Bandaríkjunum. Hann skoraði mörk að meðaltali  
í 60% af öllum sínum skotum.  
Í einum leik reyndi hann að hitta körfuna 40 sinnum.  
Hve mörg mörk er þá sennilegt að hann hafi skorað?

Sýnidæmi

Í bókabúðinni er útsala á dönskum blöðum. Blaðið Vi unge sem venjulega kostar 900 kr. 
er selt með 20% afslætti.
a Hver er verðlækkunin á blaðinu í krónum? b Hvað kostar blaðið á útsölunni?

a 100% er 900 kr.
 1% er 900 = 9 kr.
 20% er 20 · 9 = 180
 Verðið á blaðinu lækkar um 180 kr.

b 900 – 180 = 720
 Blaðið kostar 720 kr. á útsölunni.

Ístegund Hluti í prósentum
Vanilluís 35%
Súkkulaðiís 25%
Jarðarberjaís 20%
Krókantís 10%
Hnetuís 10%

Ég hugsa 
svona:

10% er 90.
Þá hljóta 20%

að vera  
2 · 90 = 180.

7 • Reikningur
74

Viðfangsefni
■ Prósentureikningur. Að finna 

prósent og að reikna prósent 
af tölu 

■ Tengsl almennra brota og 
prósenta

■ Að stytta og lengja brot
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stytta með 4 í 4
10 og lengja síðan með 

10 í hundraðshluta. Hvað varðar 
Magna og Nínu þá verða nemendur 
að fara „nokkra hringi“ til að enda á 
nefnaranum 100. Brotið 72

150  má stytta 
fyrst með 2 í 36

75 , síðan má stytta það 
með 3 í 12

25 og loks lengja það með 4 í
48
100 . Brotið 27

60  má stytta með 3 í 9
20 

og lengja síðan með 5 í 45
100 .

Nr. 7.10–7.12
Nemendur breyta stærðunum í 
prósent. Í verkefni 7.10 þurfa nem-
endur að breyta mælieiningunum í 
sömu mælieiningu. Í verkefni 7.11 skal 
skrá hlutföll í prósentum. Nemendur 
skrifa því hlutföllin fyrst sem almenn 
brot. Í verkefni 7.12 skal breyta 
almennum brotum í prósent. Ekki er 
hægt að lengja öll brotin í einu skrefi.  
Í þeim tilvikum þurfa nemendur að 
stytta brotin fyrst. Ef einhverjir 
nemendur segja að 26

52 séu 50% vegna 
þess að 26 er helmingurinn af 52 er 
það hið besta mál. Rétt er að nem-
endur skrái rökin fyrir svarinu.

Auðveldari verkefni
Í tengslum við sýnidæmið á bls. 74 
getur kennari tekið fram hundrað-
reitablað og notað það til að gera 
sýnilegt hversu mikið 1% er. Ef 900 er 
100% – hversu mikið gildir þá hver 
reitur? (900 : 100 = 9). Á sama hátt 
má teikna rétthyrning og skipta 
honum í tíu hluta þegar reiknað er út 
frá 10%. Hve mikið er í hverjum 
tíunda hluta þegar 900 er 100%?  
(900 : 10 = 90).

900 kr.

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
0% 10% 20%

Verkefnin á bls. 75 geta reynst 
einhverjum erfið einkum þar sem 
stytta þarf eða lengja oftar en einu 
sinni til að fá hundraðshluta í nefnara. 
Kennari metur hvort verkefnablað 
7.73 (Reikningur með prósentum) henti 
betur en  bls. 75 fyrir þessa nemendur.

Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir með prósentum
Á verkefnablöðum 7.76 og 7.77 
(Þrautalausnir með prósentum 1 og 2) 
eru fleiri þrautir.

Raunverkefni 
Sjá spil á bls. 57 og 59 í þessari bók 
þar sem almenn brot og prósent 
koma við sögu.

sem almennt brot: 500 af 2500 er 
skrifað  500 . Síðan er brotið stytt í  2500
hundraðshluta. Það má gera með því 
að deila í teljara og nefnara með 100, 
í 5

25 og lengja síðan brotið – með því 
að margfalda teljara og nefnara – 
með 4.

Einnig er hægt að reikna út frá 
10% eins og sýnt er í sýnidæminu.

Nr. 7.9
Þetta verkefni sýnir á einkar skýran 
hátt gagnsemi prósenta. Ef gefið er 
upp að einhver hafi hitt í mark 20 
sinnum þá segir það ekki mikið nema 
maður hafi samanburð við fjölda 
kasta. Markanýtingin er miklu meiri 
ef köstin eru 30 talsins en ef köstin 
eru 100. Þessar mismunandi tölur 
sýna hvernig nemendur geta fundið 
prósentin. Nemendur þurfa að fá að 
prófa sig áfram á eigin spýtur. 
Markanýting Lilju er 16

40 . Fyrst þarf að 

ingi sem skipt er í tíu hluta. Þá sést 
að 10% af 20 eru 2; síðan er deilt í 
12 (fjölda stráka) með 2 sem er 6. 
Það þýðir að strákarnir eru 6 sinnum 
10%, þ.e. 60%.

Nr. 7.7
Til að finna hve mörg prósent 180 er 
af 400 má fara að eins og gert er í 
sýnidæminu og setja dæmið upp sem 
almennt brot: 180 . En í stað þess að  400
lengja brotið í hundraðshluta þarf að 
stytta það með 4 til að fá hundraðs-
hluta; brotið verður þá 45  (180 : 4 =  100
45). Önnur aðferð er að reikna út 
frá 10%:

400 kr.180 kr.

40 40 40 40 40 40 40 40 40
0% 10% 20% 45% 100%

40

Nr. 7.8
Nemendur finna hver afslátturinn er 
í prósentum með því að skrá dæmið 

 7.7  Signý á 400 kr. Hún kaupir safa fyrir 180 kr. 
Hvað notaði hún mörg prósent af peningunum?

 7.8   Ein tegund af sólgleraugum kostar venjulega 2500 kr.  
Samúel fær gleraugun á 2000 kr.

  a Hver var afslátturinn í krónum?
  b Hvað var afslátturinn mikill í prósentum?

 7.9  Fjögur börn köstuðu smásteinum og reyndu að hitta í fötu. 
Í töfluna hér til hliðar skrifuðu  
þau hve oft hvert þeirra kastaði  
og hve oft þau hittu í fötuna. 
Reiknaðu skotnýtingu hvers barns 
í prósentum.

 7.10  Hve mörg prósent eru
  a 30 sekúndur af 2 mínútum? c 500 g af 10 kg?
  b 80 cm af 1 m? d 400 m af 2 km?

 7.11 Skráðu sem prósent.
  a 13 af 100 c 178 af 200 e  300 af 400
  b 37 af 50 d 100 af 250 f  60 af 1000

 7.12 Skráðu almennu brotin sem prósent.

  a  4
10 

 c  4
5 

 e  16
32 

 g  3
12 

  b  4
20 

 d  4
25 

 f  26
52 

 h  7
35 

Nafn Fjöldi kasta Mörk
Karl 50 21
Lilja 40 16
Magni 150 72
Nína 60 27

Sýnidæmi

Í bekkjardeild voru 20 nemendur, 12 strákar og 8 stelpur.
Hve mörg prósent af nemendunum eru strákar?

Fjöldi stráka
Fjöldi nemenda  = 12

20    

12 · 5
20 · 5   = 60

100     = 60%

0% 10% 100%

20120 2

Er hægt að skrifa  
1
3  sem prósent?

Við lengjum brotið 
í hundraðshluta.

75



76

Hver leikmaður byrjar með 1000 
stig og þarf sjálfur að halda bókhald 
yfir stigafjöldann sem hann hefur 
hverju sinni. Sá sem fyrstur kemst í 
mark fær að launum 2000 stig og þá 
er spilinu lokið. Sá vinnur sem þá á 
flest stig.

Auðveldari verkefni
Mikilvægt er að nemendur vinni 
saman tveir og tveir eða í litlum 
hópum. Hér – eins og svo oft áður 
– er það kostur ef duglegir nem-
endur vinna með og aðstoða þá sem 
minna mega sín í stærðfræðináminu. 
Einnig kemur til greina að láta tiltölu-
lega slaka nemendur vinna saman og 
veita þeim meiri aðstoð. Ef verkefnin 
á bls. 76 eru einhverjum nemendum 
ofviða má láta þá vinna einungis a- 
og b-lið eða bara c-lið. 

Sjá þar að auki spilið Hvar á 
talnalínunni? sem lýst er á bls. 55 í 
þessari bók.

Þegar leikmaður hefur ákveðið 
upphæðina kastar hann teningnum 
og flytur spilapeninginn eins marga 
reiti og teningarnir segja til um.
–  Lendi leikmaður á bláum reit fær 

hann stig í sinn hlut. Í einhverjum 
tilvikum er um að ræða ákveðinn 
fjölda stiga, í öðrum tilvikum fær 
nemandinn prósent af upphæðinni 
sem hann lagði undir. Ef bréfa-
klemman er á 4000 og leikmaður 
lendir á + 50% fær hann 2000 stig 
(50% af 4000).

– Ef leikmaður lendir á rauðum reit 
missir hann stig. Í einhverjum 
tilvikum er hér einnig um að ræða 
ákveðinn stigafjölda, í öðrum 
tilvikum missir leikmaður ákveðin 
prósent af upphæðinni sem lögð 
var undir. Ef bréfaklemman er t.d. á 
1000 og leikmaður lendir á – 40% 
missir leikmaðurinn 400 stig (40% 
af 1000).

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 76 
Nr. 7.13
Ef nauðsyn krefur lesa kennari og 
nemendur textann í sameiningu en 
kennari gætir þess að nemendur finni 
sjálfir hvernig má leysa dæmin. Gott 
er að nemendur vinni saman í pörum 
eða litlum hópum. Upplýsingarnar í 
nokkrum þessara verkefna eru 
nokkuð viðamiklar. Það er einmitt 
tilgangurinn með þeim að nemendur 
lesi og skilji textann og geti vinsað úr 
upplýsingarnar sem þeir þurfa á að 
halda. Rétt er að hvetja nemendur til 
að skrá útreikninga sína.

Í f-lið getur verið hentugt að 
teikna mynd. Úr því að 30% af 
leiðinni nema 42 km má finna 10% 
með því að deila í 42 með 3 (42 : 3  
= 14). Öll leiðin (100% er þá  
10 · 14 = 140 km.

 42 km 140 km

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

 10% 50% 100%

 Bls. 77
Veðmálsspilið (spil)
Hver leikmaður setur spilapening á 
byrjunarreitinn. Leikmenn kasta 
teningi og flytja spilapeningana til 
skiptis. Athugið: Áður en leikmenn 
kasta teningnum eiga þeir að ákveða 
hvaða upphæð þeir leggja undir með 
því að leggja bréfaklemmu á við-
eigandi reit á renningnum fyrir ofan 
spilaborðið. Aðalatriðið er að þetta 
val fari fram áður en teningnum er 
kastað. Á nokkrum stöðum í spila- 
borðinu eru margir reitir í röð í 
sama lit. Þegar spilapeningurinn er 
fyrir framan þá borgar það sig að 
leggja lítið undir ef reitirnir eru 
rauðir og hins vegar mikið ef 
reitirnir eru bláir.

Viðfangsefni
■ Að reikna fjöldann sem 

tiltekin prósent af tölu eða  
af safni felur í sér

■ Prósent í daglegu lífi

Búnaður
■ Teningar
■ Vasareiknir

 7.13  Tveir kennarar og 26 nemendur í einum skóla í Reykjavík ætla 
með rútu og ferju til Vestmannaeyja. Þeir fá eftirfarandi tilboð.

  a Hvaða rútufyrirtæki verður fyrir valinu?

  b  Gjaldið í ferjuna frá Landeyjahöfn til Vestmannaeyja  
er þetta fyrir aðra leiðina: 

   Rúta 1220 kr. pr. lengdarmetra.
17 ára og eldri: 1260 kr.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar: 630 kr.

Yngri en 12 ára: ókeypis  
12–16 ára: 630 kr.

  
    
     

   

   Rútan er 10 m á lengd. Hvað kostar fyrir hópinn með  
   ferjunni til Vestmannaeyja og til baka aftur?
  c Hvað kostar fyrir alla nemendur og kennara ef þeir fara  
   á eitt safn og í sundlaugina?
  d Hvað kostar fyrir alla nemendur og kennara ef þeir fara  
   á tvö söfn og í sundlaugina?
  e Er hagstæðara fyrir hópinn að kaupa Eyjalykil ef þau fara  
   á tvö söfn og í sundlaugina?
  f Eftir 42 km akstur frá Landeyjahöfn er stoppað á Hellu.  
   Bílstjórinn segir nemendunum að þeir hafi ekið 30% af  
   leiðinni heim. Hve löng er öll leiðin til Reykjavíkur?

Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C

Leiga á rútu einn dag 
110 000 kr.

Fargjaldið báðar leiðir 4000 kr. 
á mann.
Gefinn er 10% afsláttur af 
heildarverðinu ef farþegar eru 
fleiri en 20.

Fargjaldið báðar leiðir 
5000 kr. á mann.
Gefinn er 20% afsláttur af 
heildarverðinu ef farþegar 
eru fleiri en 25.

Byggðasafnið –
Heimaeyjargosið

18 ára og eldri: 1000 kr.
Eldri borgarar: 600 kr. 

Hópar (10 eða fleiri): 600 kr.
17 ára og yngri: ókeypis 
Sami aðgangseyrir er að 

Surtseyjarstofu og Fiska- og 
náttúrugripasafni Sæheima.

Eyjalykill
Aðgöngumiði að Byggða-

safninu, Surtseyjarstofu, Fiska- 
og náttúrugripa-safninu og 

sundlauginni: kr. 2.200
Fjölskylda með 3 börn:

 kr. 4.500

Sundlaugin
18 ára og eldri: 500 kr.

Eldri borgarar í Vestm.: ókeypis
Aðrir eldri borgarar: 500 kr.

10–17 ára: 170 kr.
10 ára og yngri: ókeypis

7 • Reikningur
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Að rannsaka almenn brot og 
prósent með rúmfræðilegum 
mynsturkubbum.
Í þessu verkefni rannsaka nemendur 
tengsl ýmissa almennra brota, 
prósenta og heildar með hliðsjón af 
flatarmáli kubbanna. Nemendur fást 
m.a. við brotin 13, 

1
6, 

2
3 og 1

12 í formi 
prósenta. Sjá nánari lýsingu á þessu 
verkefni á bls. 61 í þessari bók.

spjald er því eins konar púsl í stóra 
mynd. Skynsamlegt er að finna fyrst 
spjöldin sem rétt er að byrja á. Hver 
og einn les sín spjöld og síðan 
ákveða nemendur á hvaða spjöldum 
skuli byrja. Þeir raða því í sameiningu 
púslbútunum saman og búa til hina 
endanlegu „mynd“. Þýðingarmikill 
hluti af samvinnuverkefninu er að 
flokka mikilvægar upplýsingar frá 
lítilvægari til að koma reglu á það 
sem virðist vera óreiða.

Verkefnið veitir meiri þjálfun í 
prósentureikningi en þjálfar einnig 
skipulega og röksamlega hugsun.

Raunverkefni
Meiri þjálfun í prósentum
Á verkefnablaði 7.79 (Þrautalausnir 
með prósentum 3) eru fleiri þjálfunar-
verkefni í prósentureikningi.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

25%
0,25

1
4

Erfiðari verkefni 
Samvinnuverkefni um prósent
Búnaður: 12 verkefnaspjöld, sjá 
verkefnablöð 7.80 a–d (Samvinnuverk-
efni um prósent og Spjöld fyrir sam-
vinnuverkefni 1–3).

Hver hópur (3–4 nemendur) fær í 
hendur 12 spjöld. Hver nemandi fær 
þau spjöld sem honum er ætlað að 
bera ábyrgð á. Á hverju spjaldi eru 
upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir 
sameiginlega lausn. Hver nemandi 
hefur því með höndum nokkra búta 
af lausninni. Nemendur verða að 
hjálpast að við að raða bútunum 
saman til að finna lausnina. Hvert 

SPIL  Veðmálsspilið   

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Hver leikmaður setur sinn spilapening á byrjunarreitinn og 
byrjar með 1000 stig. Þannig er farið að:
• Leikmenn ákveða hvað þeir vilja leggja undir með því að setja bréfaklemmu á 

einhvern af reitunum í veðmálstöflunni, annaðhvort 500, 1000, 2000, 4000, 7000 eða 
11 000. Ekki má leggja hærri upphæð undir en leikmaður á.

• Leikmenn kasta teningnum til skiptis og flytja spilapeninginn eins og talan á teningnum 
segir til um.

• Leikmenn fá stig ef spilapeningurinn hafnar á bláum reit. Ef hann hafnar á rauðum reit 
þarf leikmaðurinn að láta frá sér stig. Ef prósent eru skráð í reitinn skal reikna stigin 
sem prósent af því sem sett var undir áður en teningnum var kastað.

 Hver leikmaður verður að halda bókhald yfir hve mörg stig hann á hverju sinni. Sá 
sem er fyrstur í MARK fær 2000 stig. Þá er spilinu lokið og sá vinnur sem á flest stig. 

Leggja að veði

500 1000 2000 4000 7000 11 000

BYRJA
+ 1000

+ 60% + 500 + 50% + 80% + 1000 – 20% – 50% – 500 – 40%

+ 1000 – 10% – 60% – 20% – 40% + 60% + 1000 + 500 + 50% + 500

+ 20% – 1000 + 70% – 40% + 60% – 30% + 50% + 20% + 2000 + 1000

+ 3000 + 40% + 4000 – 30% – 50% – 70% – 20% – 30% + 30% – 40%

+ 70% + 50% – 20% – 5000 + 30% – 40% + 30% – 50% – 40%
MARK

+ 2000
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ar tölur. Í c-lið eru aftur á móti 
margir óvissuþættir þannig að 
þýðingarlaust er að nota mjög 
nákvæmar tölur. Því er hægt að 
námunda stærð vallarins í t.d.  
100 · 70 m þar eð áætlaður fjöldi 
manns á fermetra er afar óviss. Gott 
er að nemendur mæli 1 m2 og prófi 
hve margir komast fyrir á reitnum.

 Bls. 79
Sýnidæmi
Á þessari blaðsíðu er ætlast til að 
nemendur noti slumpreikning í 
tengslum við prósent. Síðan geta þeir 
fundið nákvæmt svar með vasareikni. 
Ræða þarf við nemendur um hinar 
ýmsu aðferðir við að reikna með 
slumpreikningi. Þriðja aðferðin er að 
hugsa sér að þegar jakki kostar um 
það bil 1000 kr. hljóta 20% að vera 
um það bil 200 krónur. Úr því að 
jakkinn kostar 1059 krónur mun 
hann þá kosta á útsölunni um það bil 

námundaðar þannig að reikningurinn 
verður auðveldari. Ókosturinn er 
auðvitað sá að svarið verður ekki 
100% nákvæmt.

Nr. 7.18–7.19
Nemendur leysa orðadæmin með 
því að námunda tölurnar fyrst og 
reikna síðan með slumpreikningi. 
Ekki er gefið upp hvernig námunda 
skal. Það þýðir að nemendur munu fá 
mismunandi svör. Kennari getur 
notað það sem grundvöll undir 
umræður um hvernig leysa má slík 
verkefni og í hve miklum mæli er 
skynsamlegt að námunda. Ef ná-
mundað er „gróflega“, er hægt að 
leysa dæmin í huganum. 

Það er háð aðstæðum hverju sinni 
og hversu nákvæmt svarið þarf að 
vera hve mikið er námundað. Þessu 
er lýst nánar í sýnidæminu efst á bls. 
79. Í dæmi 7.18 a- og b-lið er t.d. 
skynsamlegt að nota frekar nákvæm-

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 78
Námundun felst í því að gera tölu 
einfaldari og hún er notuð þegar 
nægilegt er að vita um það bil hvert 
gildi hennar er. 

Slumpreikningur felst í að nota í 
útreikningum einfaldari upphæðir en 
hinar réttu þegar ekki er þörf á 
nákvæmu svari. Þá eru tölurnar, sem 
reikna á með, námundaðar að t.d. 
næsta heila tug, hundraði o.s.frv. áður 
en reiknað er.

Nr. 7.14
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta hundraði. Gott er að rifja upp 
hugtökin tölustafur, tala og gildi 
tölustafs.
■ Hve mörg hundruð eru í d-lið? 

(Tölustafurinn 0 felur í sér að það 
eru engin hundruð. Ef við teljum hins 
vegar með tölustafinn 4 í þúsunda-
sætinu verða hundruðin 40.)

■ Þegar námunda skal að næsta 
hundraði, hvaða tölustaf þurfum við 
þá að ganga út frá? (Tölustafnum í 
tugasætinu; tölustafirnir í þúsunda-
sætinu og einingasætinu hafa þá 
enga þýðingu.) 

Nr. 7.15
Gott er að ræða við nemendur og 
tengja vinnuna við að staðsetja tölur 
á talnalínu.
■ Þegar námunda á tölu að næsta 

tíunda hluta, hvort skiptir þá meira 
máli hundraðshlutarnir eða þúsund-
ustu hlutarnir?(Hundraðshlutarnir.)

Nr. 7.16
Í c- og d-lið þurfa nemendur að 
breyta mælitölunum í réttar mæli-
einingar. Ef tölustafurinn, sem ganga á 
út frá, er 5 á að námunda upp á við 
jafnvel þótt jafn langt sé niður á við. 
Hér er um að ræða hefð eða reglu 
sem menn hafa komið sér saman um.

Nr. 7.17
Í þessu verkefni er um slumpreikning 
að ræða. Þá eru tölurnar fyrst 

Námundun og slumpreikningur
 7.14  Námundaðu tölurnar að næsta hundraði.
  a 325 b 750 c 1971 d 4060

 7.15  Námundaðu tölurnar að næsta tíunda hluta.
  a 0,64 b 0,35 c 0,05 d 1,372

 7.16 Námundaðu málin að næsta heila metra.
  a 5,54 m b 40,50 m c 145,6 dm d 145,6 cm

 7.17 Námundaðu hverja tölu að næstu heilu tölu og reiknaðu  
  síðan dæmin.
  a 3,9 + 6,2 + 4,6 b 0,7 + 8,5 – 6,3 c 10,51 + 24,72 + 18,39

Námundaðu tölurnar og reiknaðu með slumpreikningi.
 7.18  Á gamla fótboltavelli Arsenals, Highbury, var pláss fyrir 57 000 

áhorfendur. Árið 1993 var áhorfendasvæðinu breytt þannig að 
einungis voru sæti fyrir 38 419 áhorfendur.

  a Hvað voru plássin miklu færri eftir breytinguna?

  Á hinum nýja velli Arsenals er pláss fyrir 60 355 áhorfendur.
  b Hve mörgum plássum fleiri eru þau en voru á Highbury?

  Fótboltavöllurinn er 105 metrar á lengd og 68 metrar á breidd.
  c  Á tónleikum standa áheyrendur á vellinum í stað þess að 

sitja. Giskaðu á hve margir komast fyrir á 1 m2 og reiknaðu 
um það bil hve margir komast fyrir á öllum vellinum.

 7.19  Í parísarhjólinu The London Eye eru 32 vagnar og er pláss fyrir 
25 manns í hverjum.

  a  Um það bil hve margir komast í parísarhjólið þegar allir 
vagnarnir eru fullir?

  b  Hjólið er 130 metrar á hæð. 
Um það bil hve margir metrar eru í kringum hjólið?  
(Ábending: í hring er ummálið alltaf rúmlega þrisvar sinnum 
stærra en þvermálið.)

  c  Vagnarnir hreyfast á hraðanum 26 cm á sekúndu.  
Um það bil hve langan tíma tekur að fara einn hring?

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0
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Viðfangsefni
■ Námundun, talnaskilningur í 

tengslum við sætiskerfið
■ Slumpreikningur
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Gott er að kennari og nemendur 
skoði töfluna í sameiningu og ræði 
hugsanlegar ástæður fyrir fækkun 
slysa þrátt fyrir fjölgun bíla, (t.d. betri 
vegir, bætt umferðarmenning o.fl.).

Auðveldari verkefni
Kennari hjálpar nemendum að 
námunda tölurnar þannig að þær 
verði allmiklu auðveldari og fylgist 
með hvort þeim tekst þá að reikna 
með slumpreikningi. Svörin kunna að 
verða mjög frábrugðin hinum 
nákvæmu svörum en mestu skiptir 
að nemendur læri að reikna með 
slumpreikningi. Þar á eftir geta 
nemendur reiknað dæmin af ná-
kvæmni með vasareikni.

Ef til vill er rétt að láta einhverja 
nemendur sleppa dæmi 7.22d. 

Erfiðari verkefni
Hvetja má nemendur til að reikna öll 
dæmin (nema nr. 7.22) í huganum. Þá 
felst ögrunin í því að finna aðferðir 
til að reikna af eins mikilli nákvæmni 
og þeir geta. 

Raunverkefni
Margföldunarhark (spil)
Sjá lýsingu á spilinu á bls. 94 í þessari 
bók. Spilið þjálfar færni í að áætla 
margfeldi stórra talna.

Fjölgun bifreiða á Íslandi
Í töflunni sést bílafjöldinn á Íslandi 
árin 2000–2012.

Ár Bílafjöldi Ár Bílafjöldi Ár  Bílafjöldi Ár Bílafjöldi

2012 242 492 2008 243 516 2005 214 885 2002 183 698

2011 238 293 2007 240 551 2004 200 224 2001 181 566

2010 237 089 2006 227 320 2003 189 813 2000 180 041

2009 238 149

Dæmi um verkefni:
■ Hve miklu fleiri voru bílarnir árið 

2012 en árið 2000? (≈62 500.)
■ Hver er fjölgunin í prósentum? 

(62 500 : 18 000 ≈ 35%.)
■ Milli hvaða ára fjölgaði bílum mest? 

(Milli árana 2004 og 2005.)

Meiri æfing í slumpreikningi í 
margföldun og deilingu
Á verkefnablaði 7.9 í verkefnahefti 
Stiku 3a eru fleiri slík verkefni þar 
sem nemendur eiga að námunda 
svör í huganum. Þau henta vel til 
samvinnu og samræðna.

Nr. 7.21
Nemendur finna hvað 18 af 24 eru 
mörg prósent. Þetta má gera á fleiri 
en einn veg þannig að best er að 
nemendur finni sínar eigin aðferðir. 
Ein aðferðin er sú að ganga út frá að 
18 sé mitt á milli 12 og 24, þ.e. mitt á 
milli 50% og 100% en það er 75%. 
Nemendur reikna síðan með 
slumpreikningi hvað 75% af 69 
grömmum eru mörg grömm. Ein 
aðferð er að hugsa dæmið sem 75% 
af 70, sem er 35 (50%) + um það bil 
15 (25% námundað) sem verður þá 
um það bil 52 g.
 
Nr. 7.22
Nemendur þurfa að nota vasareikni 
við þetta verkefni um umferðarslys. Í 
a-lið lesa nemendur úr töflunni og 
finna fjölda banaslysa þessi ár og 
reikna mismuninn. Taflan sýnir að 
slysum og banaslysum hefur farið 
fækkandi, einkum frá árinu 2004. 

200 krónum minna, þ.e.a.s. um það 
bil 860 krónur. Oft er slumpreikn-
ingur notaður til að fullvissa sig um 
að maður eigi nóga peninga. Ef litlu 
munar þarf að reikna af meiri 
nákvæmni. Í slíkum tilvikum er einnig 
skynsamlegt að námunda upp á við 
frekar en að fylgja námundunar-
reglum í hvívetna. Kennari þarf einnig 
að minnast á táknið ≈ (lesið: um það 
bil jafnt og) sem notað er til að sýna 
að tala hafi verið námunduð.

Nr. 7.20
Gott er að nota aðferðina, sem sýnd 
er í sýnidæminu, og reikna út frá 
10%. Til dæmis er um það bil 10% af 
735 krónum 70 kr.; sú upphæð 
þrisvar (30%) gefur afsláttinn 210 kr. 
Einnig er hægt að hugsa þetta í hina 
áttina þannig að 30% af hverju 
hundraði sé 30 kr., hundruðin eru sjö 
og þá fást 7 · 30 = 210 kr.

 7.20  Um það bil hvað kosta fötin á útsölunni í Nytjamarkaðinum?
  a 

−30%

 b 

−40%

 c 
−25%

 d 

−35%

 7.21   Hreint gull kallast 24 karöt. Það þýðir að í 12 karötum er  
50% hreint gull. Gullarmband er úr 18 karata gulli.

  a Hve mörg prósent af hreinu gulli eru í armbandinu?

  b Armbandið vegur 69 g.
   Hve mörg grömm af gulli eru í því?

 7.22   Taflan sýnir fjölda slysa á Íslandi árin 2000–2012:   
Ár Slys Banaslys Ár Slys Banaslys

2012 5552 9 2005 8221 16
2011 6064 12 2004 8658 20
2010 6161 7 2003 7952 20
2009 6542 15 2002 7832 22
2008 5632 12 2001 7839 19
2007 7572 15 2000 8057 23
2006 8353 28

Heimild: Samgöngustofa 2013

  a Hve miklu færri voru banaslysin 2012 en 2006?
  b Hver var fækkunin um það bil í prósentum?
  c Hvað voru öll slysin árið 2012 miklu færri en árið 2000? 
  d Um það bil hve mikið var fækkunin í prósentum?

Sýnidæmi

Á Nytjamarkaðinum kostaði pils 1059 kr.  
Í janúarútsölunni var verðið lækkað um 20%.  
Um það bil hvað kostaði pilsið á útsölunni?

 1059 ≈ 1100  1059 ≈ 1060
 100% = 1100  100% = 1060
 10% = 110  10% = 106
 20% = 2 · 10 = 220  20% = 2 · 106 = 212 ≈ 210
 220 ≈ 200
  

1050 – 210 = 840

 
1100 – 200 = 900

Pilsið kostar um það bil 900 kr.  Pilsið kostar um það bil 840 kr.

Áður 735 kr. Áður 389 kr. Áður 419 kr. Áður 649 kr.

ÚTSALA
–20%

Notaðu 
vasareikni 
við þetta 
verkefni.

Ég reikna svona.
Svörin eru ekki

alveg eins.

Ég reikna svona.
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fylla rúðunetið út þegar þeir hafa 
kastað þrisvar hvor. Leikmenn geta 
hulið rúðunetið þannig að aðrir sjái 
ekki hvar þeir staðsetja tölustafina.

Önnur aðferð er sú að einn kasti 
teningnum og tilkynni stórum hópi 
hvaða tölur koma upp. Þá fjölgar 
möguleikunum á að nokkrir nem-
endur fylli rúðunetið út á sama hátt 
og er því rétt að fjölga tölustöfunum 
í hvorri tölu í fjóra þannig að kasta 
þurfi átta sinnum:

Leikmenn keppast nú um að komast 
eins nærri 55,555 og hægt er. Hægt 
er að bæta við fleiri tölum en mark- 
miðið er alltaf að komast sem næst 
55,555:

0

segja til um hvor stæðan sé stærri – 
eða hvort þær eru jafn stórar – án 
þess að reikna út gildi þeirra.

 Bls. 81
55,55 (spil)
Leikmenn búa til rúðunet þar sem 
skrá skal tvær tölur, aðra með 
tveimur aukastöfum og hina með 
einum aukastaf. 

Leikmenn kasta teningi til skiptis. 
Tölustafurinn, sem upp kemur, er 
skráður í auðan reit. Eftir sex köst 
hafa allir reitirnir verið fylltir út. Þá 
eru tölurnar tvær lagðar saman. Að 
lokum er fundinn mismunurinn á 
tölunni 55,55 og summunni. Sá 
vinnur sem þá er næstur tölunni 
55,55. Leikmenn geta líka notað 
sama teningskastið þannig að ef 
leikmaður fær 4 skrá allir leikmenn-
irnir þann tölustaf í lausan reit. Spili 
leikmenn saman í pörum er búið að 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 80
Nr. 7.23
Í þessu dæmi þurfa nemendur að 
ganga út frá því hvaða tölu hver 
tölustafur táknar. Þess vegna er best 
að nemendur leysi þessi dæmi án 
þess að setja þau upp, þ.e. án þess að 
skrifa tölurnar hverja undir aðra.

Nr. 7.24–7.25
Nemendur setja dæmin upp og 
leggja saman. Í nokkrum dæmanna 
eru mismargir tölustafir í tölunum. 
Það reynir því nokkuð á nemendur 
að setja dæmin rétt upp. Kennari 
gætir þess að segja nemendum ekki 
hvernig það skuli gert. Betra er að 
þeir geri villur og ræði svör sín við 
einhvern sem fór rétt að. Ef til vill 
finna nemendur sjálfir hvernig setja 
skal dæmin upp þannig að eining-
arnar séu í einum og sama dálkinum, 
tugirnir sömuleiðis o.s.frv.

Nr. 7.26–7.27
Nemendur setja dæmin upp og 
draga síðan frá. Í sumum verkefnanna 
eru mismargir tölustafir í tölunum. 
Það reynir því – eins og í samlagning-
unni – nokkuð á nemendur að setja 
dæmin upp.

Nr. 7.28–7.29
Eigi nemendur í erfiðleikum með að 
setja dæmin upp skiptir miklu máli 
að benda þeim á að beina athyglinni 
að því hvaða tölu hver tölustafur 
táknar. Einnig er mikilvægt að þeir 
skilji hvernig tíu tíundu hlutum má 
skipta í eina einingu, tíu hundraðs-
hlutum í einn tíunda hluta og öfugt.

Nr. 7.30
Benda þarf nemendum á að þeir 
skuli fyrst athuga hvort hægt er að 

Reikniaðgerðirnar fjórar
Reiknaðu dæmin.
 7.23 a 2000 + 400 + 30 + 5 c 70 000 + 500 + 60
  b 30 000 + 6000 + 800 + 1 d 100 000 + 6000 + 4

 7.24 a 1419
+ 2350

 b 2642
+ 2735

 c 25 826
+ 12 997

 d 57 506
+    2199 

 7.25 a 3718 + 2645 c 4627 + 995 e 45 663 + 848
  b 4500 + 4500 d 208 + 4815 f 35 019 + 259 626

 7.26 a 718
– 335

 b 4555
– 2632

 c 45 178
– 18 448

 d 238 000
–  150 233  

 7.27 a 3488 – 525 c 5000 – 1344 e 27 000 – 8625
  b 6000 – 83 d 2780 – 1629 f 635 000 – 428 000

 7.28 a 32,7
+ 15,8

 b 7,72
+ 5,36

 c 17,4
–   5,9

 d 4,63
– 2,75 

 7.29 a 15,8 + 7,15 c 9,75 – 1,8 e 20 – 12,8
  b 24,48 + 9,73 d 16,3 – 7,42 f 20 – 12,88

 7.30 Veldu rétt merki: >, < eða =

  a  10  – 9,9    10 – 9,99 e 1200 + 19    1190 + 29

  b  4444 + 555    5555 + 444 f 300 – 20,9    300 – 20,89

  c  28,75 + 0,7    28,75 + 0,69 g 5158 – 388    5359 – 589

  d  27,55 – 8,69    26,44 – 7,58 h 15,9 + 2,57    15,79 + 2,69

Maður þarf ekki 
alltaf að reikna

dæmin!
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athygli nemenda fyrst og fremst að 
gildi tölustafanna eftir sæti þeirra. Í 
öðru lagi er mikilvægt að vekja 
athygli á skiptingu tíu eininga í einn 
tug, tíu tuga í eitt hundrað o.s.frv. 
– og öfugt þegar um frádrátt er að 
ræða. Gott er að nota peninga eða 
einhver önnur áþreifanleg hjálpartæki 
við þessi verkefni.

Erfiðari verkefni 
Nemendur vinna verkefni 7.32 áfram 
og kanna hvaða aðrar summur er 
hægt að búa til með tölustöfunum 
níu. Geturðu búið til tölurnar 888, 
777, 666 o.s.frv.

Heilabrot um tölur
Á verkefnahefti 7.81 (Talnagátur)eru 
fleiri heilabrot af erfiðari toga.  
Dæmi um verkefni:
• Helmingurinn af tveggja stafa tölu er 

þrisvar sinnum helmingurinn af 28.
Hver er talan?

Lausn: (28 : 2 = 14), (3 · 14 = 42,  
(2 · 42 = 84). Talan er 84.
 
Raunverkefni
Eigin heilabrot nemenda
Nemendur búa til sín eigin verkefni í 
stíl við verkefni nr. 7.32 og 7.33. 
Nemendur geta búið til eina auð-
velda þraut, eina miðlungserfiða og 
eina erfiða. Síðan skiptast þeir á 
þrautum.
– Er nemandinn, sem fær þrautirnar, 

sammála því að ein þeirra sé 
auðveld, önnur miðlungserfið og 
sú þriðja erfið?

– Er aðeins ein lausnaleið á þraut-
unum eða má leysa þær á marga 
vegu?

Fjárfestingarspilið
Búnaður: Leikreglurnar (verkefnablað 
6.11a, spilaborð verkefnablað 6.11b, 
eignaspjöld verkefnablað 6.11c, 
spurningaspjöld, verkefnablöð 
6.11d–g, kennslupeningar, verkefna-
blað 6.11h, öll í verkefnahefti Stiku 
2a, teningur og spilapeningar.

Í þessu spili þjálfast nemendur í að 
reikna með stórum tölum. Þeir geta 
notað kennslupeninga sér til hjálpar 
eða skráð jafnóðum hve mikið þeir 
eiga. Einnig geta þeir notað báðar 
þessar aðferðir.

beint við að vekja athygli nemenda á 
tengslum samlagningar og frádráttar: 
Svarið í a-lið er 24,5 vegna þess að 
24,5 +25,5 = 50 og vegna þess að 50 
– 25,5 = 24,5. Einnig má leysa þetta 
dæmi með því að hugsa sem svo að 
50 = 25 + 25 og að talan 0,5 sé flutt 
frá annarri 25-tölunni til hinnar. Í 
dæmi 7.35 geta nemendur haldið 
þumalfingrinum yfir faldheiti eða deili-
heiti (t.d. x · 2 eða x : 2) og spurt 
hvaða tala sé undir þumalfingrinum 
sem geri það að verkum að hún 
ásamt hinni tölunni í stæðunni verði 
jöfn tölunni hinum megin við jöfnu-
merkið. Dæmi í a-lið: Nemendur 
leggja þumalfingurinn yfir x · 2 og 
spyrja: Hvaða tala plús 5 verður 21?

Auðveldari verkefni
Kennari rifjar upp með nemendum 
reikningsaðferðirnar við að leggja 
saman og draga frá. Draga þarf 

Nr. 7.31–7.33
Hér er um þrautalausnir að ræða og 
þurfa nemendur að fá tækifæri til að 
brjóta heilann um þær á eigin spýtur. 
Ef til vill þarf samt að aðstoða 
einhverja nemendur til að þeir skilji 
verkefnin rétt. En kennari forðast að 
gefa þeim upplýsingar um hvernig 
leysa má verkefnin. Geri einhverjir 
nemendur villu við lausn þeirra eða 
eigi erfitt með að byrja má láta þá 
vinna með öðrum. Ef svör nemenda 
verða mismunandi ætti það að hvetja 
þá til að komast að raun um hver sé 
með rétta svarið.

Nr. 7.34–7.35
Kennari bendir nemendum á að 
gildið, sem þeir velja á x, þarf að gera 
það að verkum að stæðan vinstra 
megin við jöfnumerkið hafi sama gildi 
og talan hægra megin.

Í tengslum við dæmi 7.34 liggur 

 7.31 Í kasti með fjórum teningum fást tölustafirnir  
  2, 3, 4 og 5.
  a  Hver er stærsta talan sem hægt er að  

búa til með þessum fjórum tölustöfum?
  b Hver er minnsta talan sem hægt er að  
   búa til með tölustöfunum fjórum?
  c  Finndu mismuninn milli talnanna tveggja.

 7.32 

  Notaðu alla tölustafina frá 1 til 9 og búðu til  
  samlagningardæmi þar sem svarið er 999.

 7.33 Finndu tölurnar.
  a  Fjórar mismunandi oddatölur eru samtals 50.
  b  Fjórar mismunandi oddatölur eru samtals 240.
  c  Þrjár frumtölur eru samtals 65.
  d  Þrjár frumtölur eru samtals 111.

Hvaða tölu táknar x í hverju dæmi?
 7.34 a x + 25,5 = 50  c x – 338 = 275 e 54,1 + x = 88,8
  b x + 638 = 900 d x – 1200 = 10 000 f 8,9 – x = 5,07

 7.35 a x · 2 + 5 = 21 c x · 10 + 8 = 48 e x : 2 – 7 = 2
  b x · 3 – 30 = 0 d x · 100 + 228 = 528 f x : 4 + 7 = 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPIL  55,55  

• Spilið er fyrir tvo eða fleiri leikmenn.
• Allir leikmenn búa til rúðunet eins og þetta.
• Leikmenn kasta teningi til skiptis. Þeir skrá 

tölustafinn, sem upp kemur, í einhvern auða reitinn. 
• Eftir sex köst er búið að fylla út í alla reitina.
• Leikmenn leggja saman tölurnar tvær.
• Sá vinnur sem kemst næst tölunni 55,55.

Dæmi:
Leikmaður fær upp á teningnum 5, 1, 6, 3, 3, 6.
Hann skráir tölurnar í reitina þannig:  
Summan verður 54,96. Mismunurinn á 55,55 og 
summunni er: 55,55 – 54,96 = 0,59

,

,

3 , 6 6

5 1 , 3
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Nr. 7.41
Þessi dæmi geta nemendur leyst 
með því að skipta stærri tölunni upp 
eftir sætum. Í a-lið þýðir það að 
reikna fyrst 1 · 0,7 og síðan 0,2 · 0,7 
og leggja síðan margfeldin tvö saman.

Nr. 7.42
Nemendur búa til margföldunar-
dæmi þar sem margfeldið á að vera 
10 eða eins nálægt 10 og hægt er. 
Þeir reikna fyrst í huganum eða á 
blaði og kanna svo svörin með 
vasareikni. Nemendur geta einnig  
notað vasareikni allan tímann.

 Bls. 83
Sýnidæmi
Hér er hin hefðbundna reikningsað-
ferð í deilingu sýnd sem önnur 
deilingaraðferð en sú sem sýnd hefur 
verið áður í Stiku. Aðalatriðið er að 
nemendur geti reiknað dæmin á 

Nr. 7.40
Í þessu verkefni tengjast tvö og tvö 
dæmi í hverjum lið. Í efri röðinni er 
tugabrot margfaldað með tölu milli 1 
og 9. Dæmin má leysa með því að 
hugsa um fyrri töluna sem fjölda 
tíundu hluta, þ.e. að 0,3 · 6 samsvari 
3 tíundu hlutum · 6 = 18 tíundu 
hlutar. Sýna má með hundraðreita-
töflu að 0,3 · 0,6 verður 18 hundr-
aðshlutar:

0,3

0,6

Einnig getur hentað að vinna út frá 
hálfum eins og í b-lið.
■ Hvað er 0,7 sinnum hálfur? (Það 

verður helmingurinn af 0,7, þ.e. 
0,35.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 82
Kennari þarf að ganga úr skugga um 
að nemendur kunni margföldunar-
töflurnar. Ef ekki er skynsamlegt að 
nota spil, t.d. Margföldunarstríð, sem 
nefnt er í kaflanum Raunverkefni hér 
á eftir. Einnig eru alls kyns spil og 
önnur verkefni, sem þjálfa margföld-
unartöflurnar í verkefnaheftunum. 
Gott er að fá foreldra til samstarfs 
um að æfa töflurnar.

Nr. 7.36–7.38
Í dæmi 7.36 margfalda nemendur 
með 10. Í b-lið er dæmið 26 · 10. Á 
þetta má líta sem 26 tugi. Þá skiptum 
við 20 tugum í 2 hundruð þannig að 
svarið verður 2 hundruð og 6 tugir. 
Mikilvægt er að nemendur skilji 
þetta á þennan hátt, þ.e. að þeir leysi 
dæmið ekki með því að nota reglur 
eins og „bæta núlli við“ nema því 
aðeins að þeir skilji vel hvers vegna 
reglan á við rök að styðjast. Gott er 
að taka verkefni 7.38 fyrir á sama 
hátt, þ.e. að dæmið 8 · 30 skiljist sem 
8 · 3 tugir = 24 tugir.

Í dæmi 7.37 eiga nemendur að 
margfalda eins stafs tölu með tveggja 
stafa tölu. Það má gera með því að 
skipta tveggja stafa tölunni upp eftir 
tölustöfunum í hvoru sæti. Þannig má 
leysa dæmið 15 · 4 með því að 
reikna dæmin 10 · 4 og 5 · 4 hvort 
fyrir sig og leggja síðan margfeldin 
saman. Með svigum má skrifa:
15 · 4 = (10 + 5) · 4 = 10 · 4 + 5 · 4

Nr. 7.39
Nemendur nota hina hefðbundnu 
reikningsaðferð, til að reikna dæmin.

Ég hugsa 
svona: 
8 · 30 =  

8 · 3 · 10 = 
24 · 10

Reiknaðu dæmin.
 7.36 a 5 · 10 b 26 · 10 c 137 · 10 d 1200 · 10

 7.37 a 15 · 4 b 19 · 3 c 134 · 6 d 561 · 7

 7.38 a 8 · 30 b 9 · 40 c 13 · 50  d 16 · 70

Reiknaðu dæmin.

 7.39 a 14 · 27 c 13 · 16 e 46 · 25 g 71 · 55
  b 15 · 41 d 23 · 57 f 62 · 38 h 39 · 62

 7.40 a 0,3 · 6 b 0,7 · 5 c 0,6 · 8 d 0,4 · 9
   0,3 · 0,6   0,7 · 0,5   0,6 · 0,8   0,4 · 0,9

 7.41 a 1,2 · 0,7 b 1,6 · 0,4 c 12,4 · 0,5 d 15,3 · 0,7

 7.42  Finndu með hvaða tölu þú getur margfaldað töluna, sem 
gefin er upp í hverju dæmi, þannig að svarið verði 10 eða eins 
nálægt 10 og hægt er. Reiknaðu fyrst í huganum og síðan á 
blaði. Loks skaltu nota vasareikni til að athuga hvort svarið  
er rétt.

  a 4 b 2,8 c 1,4 d 8 e 20 f 13

   4 ·    = 10

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 24 · 63.

 Fyrst með einingunum: … síðan með tugunum:
 24 · 3 = 72 24 · 6 = 144,
  sem eru 1440  
  einingar.

1
 24 · 63
 72

2
1
24 · 63
72

1 440
= 1 5 1 2

Með hvaða tölu þarf  
ég að margfalda 4  

til að fá 10?
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Nr. 7.47
Nemendur finna í hve marga búta 
hægt er að skipta kaðlinum miðað 
við mismunandi stærð bútanna. 
Deilingaraðferðin hér byggist einnig á 
hugsuninni: „Hve oft gengur tala upp 
í annarri tölu“:
■ Hve oft gengur 5 upp í 30? (6 sinnum.)
■ Hve oft gengur 0,5 upp í 30? (60 sinnum.)

Auðveldari verkefni
Hafi nemendur ekki margföldun með 
tveggja stafa tölum fyllilega á valdi 
sínu geta þeir notað rúðunet sér til 
hjálpar. Dæmið 15 · 4 má sýna 
þannig:

4

10

10 · 4

5

5 · 4

Dæmið 14 · 27 má sýna þannig:

7

20

10 4

10 · 7 4 · 7

10 · 20 4 · 20

Síðan sýnir kennari hvernig þessari 
aðferð svipar til hinnar hefðbundnu 
reikningsaðferðar. Í fyrra dæminu er 
byrjað á að reikna 5 · 4 sem er 
flatarmálið til hægri og síðan er 
reiknað 10 · 4 sem er flatarmálið til 
vinstri. Í neðra dæminu fara fram 
sams konar útreikningar eins og í 
hinni hefðbundnu reikningsaðferð en 
þar eru þeir að vissu leyti faldir 
vegna þess að útreikningarnir eru 
mjög samþjappaðir, ef svo mætti 
segja. Deilingardæmin á bls. 83 er 
hægt að gera áþreifanleg með 
peningum. Í kafla 3 í kennarabók 
Stiku 3a, bls. 74–79, má sjá umfjöllun 
um þessi atriði.

Erfiðari verkefni 
Þrautalausnir
Nemendur æfa sig meira í marg-
földun stórra talna með því að leysa 
þrautir:

Sjá verkefnablöð 5.54–5.61 í 
verkefnahefti Stiku 1a, 5.184–5.187 í 
verkefnahefti Stiku 1b svo og 
6.117–6.122 í verkefnahefti Stiku 2b.

Raunverkefni
Margföldunarstríð (spil)
Sjá lýsingu á spilinu á bls. 95 í þessari 
bók.

brota, þ.e. 210 : 30 má skrifa sem 
brot: 210

 30 
 og það brot má stytta í 21

 3  
sem er sama og 21 : 3.

Sýnidæmi
Þegar deilt er með stærri tölu er 
ekki alltaf auðvelt að sjá hve mörgum 
sinnum hún gengur upp í deilistofn-
inum. Þá þarf maður stundum að 
prófa sig áfram. Til dæmis er ekki 
auðvelt að sjá hve oft 16 gengur upp 
í 90. Við getum prófað með slump-
reikningi, t.d. notað töluna 15 í stað 
16: 15 · 2 = 30; 15 · 4 = 60; 15 · 6 = 
90. Þá hlýtur 16 · 6 að vera meira en 
90 og því er rétt að prófa með því 
að margfalda 16 með 5.

Nr. 7.46
Rétt er að vekja athygli nemenda á 
að deilingaraðferðin hér felst í 
hugsuninni „hve oft tala gengur upp í 
annarri tölu“.

þessari síðu með aðferð sem þeir 
skilja. Ef þeir hafa vald á aðferðinni til 
vinstri í sýnidæminu geta þeir notað 
hana við þessi dæmi eða hina hefð- 
bundnu reikningsaðferð. 

Nr. 7.43
Mikilvægt er að nemendur skilji 
hvernig aðferðin, sem sýnd er í 
sýnidæminu, endurspeglar hvernig 
skipta má peningum: Þegar þrjú börn 
eiga að skipta milli sín 825 krónum 
má byrja á því að láta hvern hafa tvo 
hundraðkalla o.s.frv.

Nr. 7.44–7.45
Í verkefni 7.45 geta nemendur leyst 
dæmin með því að spyrja spurningar-
innar: „Hve oft gengur 30 upp í 210? 
Hve oft gengur 40 upp í 3200?“ 
o.s.frv. En auðveldara er að stytta 
báðar tölurnar með 10. Það má 
útskýra með því að vísa til almennra 

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 972 : 4.

Í deilingardæmi
má deila í 
báðar tölurnar 
með 10.

 7.43 Þrjú börn skipta 825 krónum á milli sín. Hvað fær hvert barn?

Reiknaðu dæmin.
 7.44 a 552 : 4 c 335 : 5 e 1419 : 6 g 584 : 8
  b 681 : 3 d 697 : 4 f 1428 : 7 h 2500 : 6

 7.45 a 210 : 30 b 3200 : 40  c 450 : 50 d 960 : 80

 7.46 Reiknaðu dæmin.
  a 68 : 12 b 105 : 24 c 115 : 16 d 238 : 34

 7.47  Ólafur á kaðal sem er 30 m á lengd. Hann skiptir honum  
í jafn langa búta. 
Hve marga búta fær hann ef hver bútur er

  a 10 m langur? c 1 m langur? e 0,5 m langur? 
  b 5 m langur? d 2 m langur? f 0,2 m langur?
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Með þessari aðferð
er minna að skrifa.

Ég byrja á að  
deila í hundruðin.

Spurningin er:  
Hve oft gengur 

4 upp í 9?
972 : 4 =

–  800  200
172

– 160   40
 12

– 12 3
0 = 243

972 : 4 = 243
– 8  

17
– 16   

12
– 12

0

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 90 : 16.

  

90 : 16 =
– 80 5

10 = 5 og 10 í afgangs.

Ég athuga 
hvort 16  
gengur 

sex sinnum 
upp í 90.

Nei, það varð  
of mikið.

Ég prófa hvort  
16 gengur fimm sinnum 

upp í 90.
16 • 5 = 80



84

 Bls. 85
Nr. 7.52
Kennari bendir nemendum á að 
formúlan á að lýsa breytingu á 
hitastiginu en ekki einungis mismun-
inum milli hitastigsins að morgni og 
síðdegis. Formúlan í reit D3 á því að 
reikna út hitabreytinguna. Þetta er 
gert með því að reikna lokahitastigið 
mínus byrjunarhitastigið, þ.e. C3 – 
B3. Nemendur nota formúluna úr 
a-lið fyrir tölurnar á þriðjudegi til og 
með föstudegi. Á þriðjudegi reiknar 
formúlan dæmið 2 – 6 = –4. Það 
þýðir að hitinn hefur lækkað um 4 
gráður þótt segja megi að það sé 4 
gráða mismunur milli hitastigsins að 
morgni og síðdegis. Á miðvikudag 
setur formúlan upp dæmin 5 – (–2). 
Ef tölurnar tvær eru settar á 
talnalínuna kemur þetta í ljós:

−3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6

Nr. 7.51
Kennari gerir ritháttinn í þessu 
verkefni að umræðuefni. Oft er vakin 
athygli á að um negatífar tölur sé að 
ræða með því að setja þær í sviga. 
Það er óþægilegt að horfa á táknin 
plús og mínus hvort á eftir öðru, sbr. 
ritháttinn 8 + – 5. Þess vegna er 
skrifað 8 + (–5) í staðinn. Þetta þýðir 
sem sagt að negatífa talan –5 er lögð 
við. Þetta samsvarar 8 – 5, þ.e. að 
draga frá pósitífu töluna 5. Ef negatífa 
talan stendur fremst í dæminu er 
ekki eins erfitt að hafa yfirsýn yfir 
tölurnar í dæminu þannig að þær má 
skrifa ýmist með eða án sviga. Í c-, 
d- og h-lið eru svigar notaðir í slíkum 
tilvikum en ekki í e- og f-lið. Gott er 
að nota talnalínu við útreikningana.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 84
Sýnidæmi
Notkun talnalínu hentar vel til að 
gera reikning með negatífum tölum 
sýnilegan. Þá finna nemendur fyrri 
töluna í dæminu á talnalínunni og 
hoppa áfram eða aftur á bak eftir því 
hvort þeir ætla að leggja saman eða 
draga frá.

Nr. 7.48
Nemendur nota ef til vill talnalínuna 
í sýnidæminu sér til hjálpar.

Sýnidæmi
Samlagning með negatífum tölum er 
alvanaleg í stærðfræði. Til að útskýra 
þetta má, t.d. tengja þetta við 
bókhald. Biðjið nemendur til dæmis 
að hugsa um bókhald verslunar. Ef 
verslunareigandinn á að finna út hve 
mikið hann hefur hagnast á einni viku 
þarf hann að leggja saman hagnaðinn 
á hverjum degi. Einhverja daga kann 
hagnaðurinn að vera negatífur og þá 
er sú negatífa tala í bókhaldinu lögð 
við. Nemendum kann að finnast 
auðveldara að draga þá tölu frá sem 
er í lagi því það er einmitt það sem 
gerist: Að leggja negatífa tölu við 
samsvarar því að draga samsvarandi 
pósitífa tölu frá. Á næstu blaðsíðu 
eiga nemendur að draga negatífa tölu 
frá sem samsvarar því að bæta 
samsvarandi pósitífri tölu við.

Nr. 7.49–7.50
Nemendur munu auðveldlega finna 
árangur Jónasar í dæmi 7.49 með því 
að reikna dæmið 2 – 3 + 6 – 2 – 5. 
Gott er að nota talnalínu við þessa 
útreikninga.

Negatífar tölur

 7.48 Reiknaðu dæmin.
  a 8 – 13 c –5 + 2 e  –6 – 12 g –2 + 14
  b 12 – 20 d 18 – 5 f –9 + 17 h –17 + 17

 7.49  Hér á eftir sérðu árangur Jónasar í næstu viku. 
Hver var staða Jónasar eftir þá viku?

 7.50  Í næstu töflu sérðu árangur Rósu eina vikuna. 
Hver var árangur hennar eftir þá viku?

 7.51  Reiknaðu dæmin.
  a 8 + (-5) c (-6) + (-2) e -4 + (-11) g 8 + (-8)
  b 11 – 17 d (-7) + 15 f -15 – 13 h (-11) + 11

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 5 – 9.

 5 – 9 = –4

Sýnidæmi

Jónas leikur „hark“ við nokkra krakka á hverjum degi. Þeir nota kúlur í harkinu.  
Nokkra daga tapar hann en aðra daga  
vinnur hann. Í töflunni sérðu niður- 
stöðurnar eina vikuna:

 8 + (–4) + 3 + (-5) + 6 = 8 – 4 + 3 – 5 + 6 = 8 Hann vann 8 kúlur. 

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud.
8 –4 3 –5 6

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud.
2 –3 6 –2 –5

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud.
–3 –4 3 10 6

0

-9

–5–10–15–20 5 10 15 20

Við leggjum saman
niðurstöðurnar
á hverjum degi.

Þá þarf að leggja
negatífar tölur við 

hinar tölurnar.

7 • Reikningur
84

Viðfangsefni
■ Reikningur með negatífum 

tölum
■ Notkun sviga í samlagningu og 

frádrætti með negatífum 
tölum

Búnaður
■ Ef til vill talnalína verkefnablað 

6.16 (Talnalínur) í verkefnahefti 
Stiku 2a
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minna og minna frá). Þegar mynstrið 
er stækkað þurfum við í síðasta 
dæminu að draga –2 frá og svarið 
hlýtur þá að vera 2 meira en 6, þ.e.  
6 – (–2) = 8. Nemendur rökstyðja 
svarið.

Nr. 7.55
Nemendur reikna dæmin og geta 
notað talnalínu sér til hjálpar.

Auðveldari verkefni
Gott er að tengja alla útreikningana 
við talnalínuna. Minni áherslu má 
leggja á hið óhlutbundna sem tengist 
því að draga frá og leggja saman með 
negatífum tölum. Betra er að beina 
sjónum að hinum raunverulegum 
hitamælingum og athuga hvort 
nemendur geta fundið svörin.

Staðsetja tölur á talnalínu
Á verkefnablaði 5.5 í verkefnahefti 
Stiku 1a eiga nemendur að staðsetja 
negatífar tölur á talnalínu.

Erfiðari verkefni 
Hagnaður eða tap
Á verkefnablaði 7.6 í verkefnahefti 
Stiku 3a er lýst mismunandi viðfangs-
efnum eða framkvæmdum og síðan 
eiga nemendur að reikna út hvað þarf 
að gera til að hagnaður verði.

Margföldun með negatífum tölum
Á verkefnablaði 7.7 í verkefnahefti 
Stiku 3a eru margföldunardæmi með 
negatífum tölum. Markmiðið er að 
nemendur sjái mynstur og uppgötvi 
að margfeldi tveggja negatífra talna 
verður pósitíf tala.

Raunverkefni
Tveggja spila stríð (spil)
Búnaður: Spil (1–10) og vasareiknir.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Spilið 
þjálfar nemendur í að reikna með 
pósitífum og negatífum tölum. Litur 
spilanna segir til um hvort talan er 
negatíf eða pósitíf. Svört spil eru 
pósitíf og rauð spil eru negatíf. Spilin 
eru lögð í bunka milli leikmanna. Í 
hverri umferð dregur hver þeirra tvö 
spil sem leggja á saman. Sá sem fær 
hæstu summuna fær öll spilin. Spilinu 
lýkur þegar einhverjir leikmenn geta 
ekki dregið tvö spil í umferðinni. Þá 
vinnur sá sem á flest spil.

Nr. 7.53
Nemendur þurfa að finna með eigin 
aðferðum hve mikið hitastigið 
hækkar eða lækkar. Í upprifjuninni er 
rétt að setja öll dæmin fram eins og 
gert er í sýnidæminu og í dæmi 7.52. 
Í a-lið verður dæmið þannig: 8 – (–6) 
= 8 + 6 = 14.

Ef nemendur hafa hugsað á annan 
hátt, t.d. ef þeir hafa lagt saman 8 og 
6 gefur það gott tækifæri til að sýna 
hvernig þessar aðferðir tengjast.

Nr. 7.54
Nemendur stækka mynstrið. Þetta 
verkefni fjallar í raun ekki um hita 
heldur um talnamynstur. Hitamæla-
myndirnar eru notaðar til að 
myndgera verkefnið og hjálpa 
nemendum að leysa það. Í tölunum 
undir hitamælunum byrja öll dæmin á 
6. Þar næst er dregið frá 2 minna í 
hverju skrefi (í hvert sinn er dregið 

Finna má mismuninn með því leggja  
2 mínusgráður við 5 plúsgráður, þ.e.
5 – (–2) = 5 + 2
Á talnalínunni sést að mismunurinn 
milli hitastigs er 7 gráður og ef hitinn 
hefur hækkað frá –2 upp í 5 þá hefur 
hann hækkað um 7 gráður. Þetta 
sýnir að frádráttur með negatífri tölu 
er það sama og að leggja samsvar-
andi pósitífa tölu við.
■ Hvernig væri dæmið ef hitinn hefði 

verið 5 gráður um morguninn og –2 
síðdegis? (–2 –5 = –7. Hitinn hefði 
lækkað um 7 gráður.)

Sýnidæmi
Mismunurinn finnst hér með því að 
draga byrjunarhitastigið frá lokahita-
stiginu. Gott er að útskýra það með 
verkefninu á undan. Í töflureikni þarf 
að nota sömu formúlu þegar ekki er 
vitað hvaða tölur verða skráðar í 
töflureikninn.

 7.52   Ólöf mælir hitastigið 
að morgni og síð-
degis á hverjum degi. 
Hún skráir niðurstöð-
urnar í töflureikni og 
ætlar að rannsaka 
hve mikið hitinn 
hækkar eða lækkar á 
hverjum degi.Taflan sýnir  
niðurstöður mælinga eina vikuna.

  a  Hvaða formúla í reit D3 reiknar út að 
mismunurinn á mánudeginum verði 3°?

  b  Notaðu sömu formúlu og reiknaðu  
hitamismuninn á þriðjudegi, miðviku-
degi, fimmtudegi og föstudegi.

 7.53 Finndu hve mikið hitinn hækkar eða lækkar
  a frá –6° til 8° b frá –10° til –2° c frá 7° til –3° d frá –12° til –5°

 7.54  Stækkaðu mynstrið. Hvað á að standa í síðasta reitnum?

 7.55 Reiknaðu dæmin.
  a 9 – (–4) c 7 + (–5) e –2 – (–9) g 7 – (–7)
  b 13 – 19  d (–4) + 18 f –13 – 16 h (–6) – (–6)

A B C D
1 Hitastigið mælt í °C
2 Dagur Að morgni Síðdegis Mismunur
3 Mánud. 5 8 3
4 Þriðjud. 6 2
5 Miðvikud. -2 5
6 Fimmtud. -8 -2
7 Föstud. 3 -3

Sýnidæmi

Hve mikið hækkar eða lækkar hitinn
a frá 2° til 6°  b  frá –2° til 5° 

a   6 – 2 = 4  Hitinn hækkar um 4°.

b   5 – (-2) = 5 + 2 = 7  Hitinn hækkar um 7°.

Hægt er að draga 
frá með negatífri 
tölu. Það samsvarar 
því að leggja við 
með pósitífri tölu.

5 – (–3) = 5 + 3 = 8 

6 – 6 = 0 6 – 4 = 2 6 – 2 = 4 6 – 0 = 6
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Nr. 7.66–7.67
Mörgum nemendum kann að finnast 
það liggja beinast við að margfalda 
saman a og b og leggja síðan c við. 
Það þýðir að einhverjir leysa dæmið 
7 · (6 + 5) svona: 7 · 6 + 5. Sam-
svarandi villu er auðvelt að gera 
þegar um er að ræða deilingu. Þá 
leysa nemendur dæmið 1200 : (100 
– 90) þannig: 1200 : 100 – 90. Fari 
einhverjir nemendur þannig að þurfa 
þeir að fá tækifæri til að brjóta 
heilann um hvers vegna svarið 
verður rangt. Það má gera með því 
að tengja dæmið atvikum úr daglegu 
lífi.

Nr. 7.68
Nemendur þurfa að prófa sig áfram 
með þessi verkefni. Það getur verið 
kostur að nota pappírsmiða með 
tölustöfunum 0–9. Þannig er auð-
veldara að flytja tölurnar úr einum 

 Bls. 87
Nr. 7.61–7.65
Þýðingarmikill þáttur í þessum 
verkefnum er að nemendur æfist í að 
nota sviga. Í fyrsta lagi þjálfast 
nemendur í að breyta orðadæmum í 
talnadæmi með sviga. Í öðru lagi 
þjálfast þeir í að reikna út úr sviga. 
Um er að ræða margföldun eða 
deilingu í stæðum með sviga:
1. a · (b + c)
2. (a + b) : c
3. a : (b + c)

Í þessum tilvikum er oft auðveldast 
að reikna út úr sviganum fyrst, 
einkum ef um deilingu er að ræða. Ef 
einhverjir nemendur margfalda fyrst 
(dæmi 1 hér á undan) b með a og 
síðan c með a og leggja margfeldin 
saman verður svarið einnig rétt.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 86 
Sýnidæmi
Nemendur skrifa dæmi sem passar við 
textann í sýnidæminu. Þetta má gera á 
tvo vegu. Líklega liggur beinast við að 
byrja á 500, draga 270 frá og leggja 
síðan 140 við, þ.e. 500 – 270 + 140. 
Hin leiðin er að byrja með 500 og 
draga frá það sem Friðrik borgar í 
búðinni; þ.e. 270 – 140. Þetta má skrifa 
með sviga þannig: 500 – (270 – 140).

Draga á frá tölurnar í sviganum. 
Það merkir að draga á frá pósitífu 
töluna 270 og negatífu töluna –140. 
Eins og sýnt var á fyrri blaðsíðu 
samsvarar frádráttur með negatífri 
tölu samlagningu með samsvarandi 
pósitífri tölu; það á því að bæta 
tölunni 140 við. Þar með verða 
dæmin tvö eins: 500 – 270 + 140. 
Þetta er kallað að eyða sviganum. Í 
dæmunum á þessari blaðsíðu geta 
nemendur líka reiknað út úr sviganum 
fyrst. Í þessu tilviki verður útkoman 
úr sviganum 130 og svarið finnst þá 
með því að reikna 500 – 130.

Nr. 7.56
Í töflureikninn á að skrifa formúlu 
sem framkvæmir alla útreikningana. 
Með hliðsjón af dæminu hér á undan 
eru tvær formúlur mögulegar:
=B2–C2+D2 eða
=B2–(C2–D2)

Nemendur velja sjálfir hvora formúl-
una þeir nota. Þegar þessi verkefni 
eru rifjuð upp borgar sig að útskýra 
einu sinni enn hvers vegna þær gefa 
sama svar.

Nr. 7.57–7.59
Nemendur reikna dæmin annað-
hvort með því að eyða sviganum 
fyrst eða að reikna út úr sviganum 
fyrst eins og Krúsi stingur upp á.

Nr. 7.60
Nemendur setja svigana þannig að 
svörin verði rétt. Kennari heldur sig 
til hlés í byrjun frekar en hjálpa 
nemendum of mikið.

Svigar í reikningi

 7.56  Sex börn hafa safnað flöskum. Þau fara í búðina, fá skilagjald 
fyrir flöskurnar og kaupa eitthvað fyrir peningana. Töflureikn-
inn hér á eftir má nota til að finna hvað hvert barn á mikið 
eftir af peningunum þegar það hefur verslað.

  a Hvaða formúla á að standa í reit E2?
  b Reiknaðu hvað hvert barn á eftir af peningunum.  
   Ljúktu við töfluna.

Reiknaðu dæmin.
 7.57 a 582 + (120 + 90) c 4000 – (400 – 450)
  b 500 – (250 + 240) d 7150 – (3200 – 2300) – 3500

 7.58 a 200 – (150 + 65) c 100 – (150 – 18)

  b 200 – (340 – 350) d 250 – (300 – 25) + 50

 7.59 a 80 – (16 + 27) c 69 + 28 + (35 - 60)
  b (38 + 10) + (16 – 43) d (2070 + 1550) – (1300 + 2140)

 7.60  Settu sviga í dæmin þannig að svörin verði rétt.
  a 75 – 40 + 20 + 5 = 10 c 75 – 40 – 20 – 5 = 20
  b 75 – 40 – 20 + 5 = 60 d 75 – 40 – 20 – 5 = 60

Sýnidæmi

Friðrik á 500 kr. Hann verslar fyrir 270 kr. og fær í skilagjald fyrir  
flöskur 140 kr. Hve mikið á hann eftir af peningunum sínum?

500 – (270 – 140) = 500 – 130 = 370 
Friðrik á 370 krónur eftir.

A B C D E

1 Nafn Á Kaupir fyrir Skilagjald Á eftir

2 Áróra 500 kr. 650 kr. 200 kr.
3 Björn 1000 kr. 830 kr. 250 kr.
4 Klara 1250 kr. 200 kr. 470 kr.
5 Diðrik 750 kr. 350 kr. 590 kr.
6 Helena 2000 kr. 1500 kr. 310 kr.
7 Felix 370 kr. 80 kr. 460 kr.

Ég held að
best sé að

reikna fyrst
út úr sviganum.

Með því að nota 
sviga er hægt að 
skrifa allt dæmið  

í einu lagi.

7 • Reikningur
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Lausn:
(14 – 3) · 15 + (14 – 7) = 172
Þessi þraut og fleiri slíkar má finna á 
verkefnablaði 7.33 (Svigar í reikningi 
1) í verkefnahefti Stiku 3a. 

Setja sviga
Á verkefnablaði 7.34 (Svigar í reikningi 
2) í verkefnahefti Stiku 3a eru 
verkefni sem samsvara dæmi 7.60 
þar sem nemendur setja sviga í dæmi 
til að svörin verði rétt.

Raunverkefni
Hitta í mark! (spil)
Búnaður: Spilastokkur og pappír til 
að skrá dæmi.

Spilið er fyrir tvö lið. Hvort lið fær 
fimm spil og afgangurinn af stokknum 
er settur á hvolf í bunka á borðið. 
Efsta spilinu er nú snúið við og það 
sett á borðið. Þetta spil segir til um 
keppimark spilsins. 

Liðin eiga að reyna að hitta í 
keppimarkið með spilunum fimm og 
reikniaðgerðunum fjórum; þau eiga 
sem sagt að búa til dæmi þar sem 
svarið er sama tala og á spilinu sem 
dregið var (þ.e. keppimarkið). Aðeins 
má nota hvert spil einu sinni. 

Nemendur skrá á blaðið mis-
munandi tillögur til lausnar og velja 
þá tillögu þar sem flest spil koma við 
sögu. Eftir hverja umferð leggur 
hvort lið til hliðar í sérstakan bunka 
spilin sem notuð voru í dæmið. Í 
næstu umferð fá liðin ný spil þannig 
að þau eru aftur með fimm spil á 
hendi. Spilið, sem táknaði keppi-
markið er sett neðst í bunkann og 
nýtt spil er dregið efst úr bunkanum. 
Þannig heldur spilið áfram þar til öll 
spilin eru uppurin. Það lið vinnur sem 
hefur sett flest spil til hliðar.
Dæmi: 
Keppimarkið er 5. Lið 1 fær spilin  
1 (ás), 4, 6, 10 og 13 (kóng).

Mögulegar lausnir:
4 + 1 = 5 (tvö spil notuð)
10 – (6 – 1) = 5 (þrjú spil notuð)
(6 · 10) : (13 – 1) (fjögur spil 
notuð)
10 · (4 – 1) : 6 = 5 (fjögur spil 
notuð)
(13 + 6) – (10 + 4) · 1 = 5 (fimm 
spil notuð)

Erfiðari verkefni 
Fá má nemendum það verkefni að 
finna allar mögulegar lausnir í 
verkefni 7.68. Miklu skiptir að þeir 
rökstyðji hvers vegna þeir hafa 
örugglega fundið allar lausnirnar.

Þrautalausnir og talnadæmi
Kennari leggur nokkrar þrautir fyrir 
nemendur og biður þá þar að auki 
að setja upp talnadæmi með sviga við 
hverja þeirra.
– Í 7.b eru 14 nemendur sem eiga 

að skipta milli sín perlum í boxi. 
Þrír nemendur vilja engar perlur. 
Eftir að hinir hafa fengið 15 perlur 
hver eru eftir í boxinu sjö perlum 
færri en nemur fjölda nemenda í 
7.b.

Hve margar perlur voru upphaflega í 
boxinu?

reit í annan til að prófa sig áfram og 
finna mismunandi lausnir.

Auðveldari verkefni
Kennari leggur áherslu á að svigi er 
notaður til að tilgreina hvað eigi að 
reikna út fyrst. Þess vegna er rétt að 
láta nemendur leysa dæmin á þann 
hátt og skrá milliútreikninga. Gott er 
að nemendur vinni saman. Þannig 
geta m.a. þeir, sem eiga erfitt með 
lestur, fengið hjálp hjá bekkjarsystk-
inum sínum til að túlka textann. Mjög 
mikilvægt er að nemendur flokki og 
skrifi niður upplýsingarnar sem í 
textanum felast: Hve mikla peninga 
borgar hver? Hve margir borguðu 
þessa upphæð?

Kennari metur hvort ákveðnir 
nemendur eigi að fá að nota vasa-
reikni við sjálfa útreikningana. Í 
orðadæmunum skiptir mestu að 
nemendur geti sett dæmin upp.

Búðu til talnadæmi með sviga við hvert orðadæmi.
Reiknaðu síðan dæmin.
 

 7.61  Fjögur börn fóru í bíó. Hvert barn borgaði 700 kr. fyrir  
bíómiðann og 150 kr. í strætó. Hvað borguðu þau samtals?

 7.62  Áróra ætlar að mála tvo veggi.  
Annar er 13 m á breidd og hinn 6 m.  
Báðir veggirnir eru 3 m á hæð.  
Hvert er flatarmál veggjanna sem Áróra ætlar að mála?

 7.63 Í pylsubúð kostar pylsa 140 kr. og brauð 40 kr.  
  Hve margar pylsur með brauði getur maður keypt fyrir 500 kr.?

 7.64  Þrjú systkini fá peninga frá ömmu og afa. Þau ætla að skipta 
peningunum jafnt á milli sín. Þau fá 3500 kr. frá ömmu og 
1300 kr. frá afa. Hve mikið fær hvert barn?

 7.65  Í tveggja hæða strætó eru sæti fyrir 26 farþega niðri og  
30 farþega uppi. Hve margir farþegar geta setið í fimm  
slíkum strætóum?

 7.66 Reiknaðu dæmin.
  a 7 · (6 + 5) c 14 · (7 – 2) e 100 · (37 + 23)
  b 6 · (10 + 4) d 9 · (36 – 16) f 200 · (15 + 7)

 7.67 Reiknaðu dæmin.
  a 80 : (11 + 9) c 400 : (13 + 12) e 1200 : (100 – 90)
  b 99 : (9 – 6) d 200 : (20 + 20) f 425 : (17 + 8)

 7.68  Fylltu út í reitina þannig að dæmin verði rétt. Notaðu tölu-
stafina 0–9, einn tölustaf í hvern reit. Aðeins má nota hvern 
tölustaf einu sinni í hverju dæmi. Til eru fleiri en eitt rétt svar.

  a (    +    ) + (    –    ) = 18 d (    +    ) · (    –    ) = 135

  b (    +    ) – (    –    ) = 0 e (    –    ) · (    –    ) = 1

  c (    –    ) – (    +    ) = 6 f (    +    ) : (    –    ) = 8

13 m 6 m

3 
m
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báðir fyllt út í alla reitina eftir sex 
köst. Síðan reikna þeir svarið. Sá sem 
er með stærri tölu í svari fær 1 stig. 
Sá vinnur sem nær fyrstur 10 stigum.

Þetta spil má einnig nota til að láta 
nemendur búa til æfingadæmi. Þeir 
geta t.d. gert þetta tíu sinnum án 
þess að um spil sé að ræða.

Nr. 7.82
Nemendur nota tölustafina fjóra, 2, 
4, 6 og 8, til að búa til tvær mis-
munandi tveggja stafa tölur. Þeir eiga 
að búa til þær tölur sem margfald-
aðar saman gefa annars vegar minnst 
og hins vegar stærst margfeldi. 
Nemendur þurfa að rökstyðja hvers 
vegna margfeldi talnanna er stærst 
eða minnst. Það má gera með því að 
skoða alla möguleikana:
Talan 2 sem fyrsti tölustafur:
24 · 68, 24 · 86, 26 · 48, 26 · 84, 28 · 
46, 28 · 64

fengið. Þar að auki er meiri hætta á 
að villur séu gerðar ef milliútreikn-
ingarnir eru ekki skráðir. Nemendur 
geta skráð þá lárétt eins og sýnt er í 
sýnidæminu á bls. 88 eða skráð 
línurnar hverja undir annarri. 
Mörgum finnst sú aðferð auðvelda 
yfirsýn yfir hvernig tölurnar verða til. 
Þegar táknin og tölurnar eru eins 
margar og raun ber vitni þá er 
mikilvægt að halda sér við reglurnar. 
Ef maður reiknar í annarri röð 
verður svarið rangt. Þess vegna skal 
fylgja eftirfarandi reglum:
– Reikna fyrst út úr sviganum.
– Síðan margfalda og deila.
– Loks leggja saman og draga frá.

Spil
Leikmenn kasta teningi sex sinnum 
og skrá jafnóðum tölustafinn, sem 
upp kemur, í einn reitinn. Ef tveir 
nemendur spila saman geta þeir 
notað sama teningskastið; þannig hafa 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 88
Sýnidæmi
Kennari rifjar upp forgangsröð 
reikniaðgerðanna fjögurra. Orða-
dæmið má skrifa í einu talnadæmi á 
forminu 50 + 4 · 10. Til að reikna 
dæmið má ekki leggja saman fyrst og 
margfalda síðan 54 · 10. Á fyrri 
blaðsíðu voru dæmi þar sem átti að 
leggja saman fyrst. Þá þurfti að nota 
sviga: (50 + 4) · 10. Til að fá rétt svar 
í þessu tilviki þarf að margfalda fyrst. 
Menn hafa nefnilega komið sér 
saman um í stærðfræði að þegar 
fleiri en eitt aðgerðartákn er í dæmi 
eigi að margfalda og deila fyrst en 
leggja síðan saman og draga frá. Hér 
er um hefð eða reglu að ræða.

Nr. 7.69–7.71
Nemendur skrifa hvert orðadæmi 
sem talnadæmi. Eins og greint er frá 
hér að ofan er ekki nauðsynlegt að 
nota sviga. Verkefnin ganga ekki út á 
að finna rétt svar heldur ekki síður 
út á að ná valdi á því að yfirfæra 
orðadæmi yfir í talnadæmi og að 
leysa samsett dæmi. Það er mjög 
gott ef nemendur læra að skrá 
milliútreikningana.

Nr. 7.72
Nemendur leysa dæmin í þeirri röð 
sem örvarnar sýna. Sennilega þurfa 
þeir að fá nánari skýringu á hvað átt 
er við með orðinu milliútreikningar.

Nr. 7.73–7.77
Nemendur eiga að skrifa milli-
útreikningana þegar þeir hafa leyst 
margföldunar- og deilingardæmin.

 Bls. 89
Nr. 7.78–7.81
Nemendur nota vasareikni og leysa 
dæmin. Í hverju dæmi þurfa þeir að 
skrá milliútreikningana. Það auð-
veldar öðrum að sjá hvernig svar er 

Forgangsröð reikniaðgerða

Skrifaðu orðadæmin sem talnadæmi og reiknaðu svörin.
7.69   Eiríkur er með 12 krónupeninga og sex tíkalla í vasanum. 

Hvað eru miklir peningar í vasa Eiríks?

7.70   María á 1000 kr. Hún kaupir fimm epli sem kosta 90 kr.  
stykkið. Hve mikla peninga á hún eftir?

7.71   Einar les bók sem er 370 blaðsíður. Hann les 45 síður á dag  
í fjóra daga. Hve margar blaðsíður á hann eftir ólesnar?

Reiknaðu dæmin. Skráðu milliútreikningana.
7.72  a 90 – 6 · 7 = b 8 · 3 + 5 · 5 = c 7 · 10 – 4 · 10 =

7.73  a 12 + 5 · 3 c 100 – 4 · 4 e 7 · 8 – 2 · 8
  b 7 · 4 + 20 d 10 · 12 – 150 f 13 · 6 – 3 · 6

7.74  a 5 · 4 + 2 · 7 c 5 · 10 + 6 · 6 e 15 · 6 + 10 · 6
  b 8 · 8 – 3 · 11 d 4 · 200 – 4 · 50 f 20 · 9 – 40 · 2

7.75  a 8 + 12 : 4 c 65 – 25 : 5 e 48 : 3 – 18 : 3
  b 48 : 4 + 2 d 160 : 10 – 7 f 40 : 5 – 3 · 5

7.76  a 500 + 4 · 50 + 7 · 20 c 1000 – 6 · 25 – 4 · 150
  b 100 · 3 + 80 : 2 + 3 · 15 d 900 : 30 + 100 : 25 – 70 : 2

7.77  a 5 · 5 – 4 · 6 b 4 · 4 – 3 · 5 c 6 · 6 – 5 · 7

Í samsettum 
dæmum er 
margfaldað og 
deilt áður en 
lagt er saman  
og dregið frá.

Ég fæ rangt svar
ef ég reikna fyrst 

12 + 5 = 17

Sýnidæmi

Í buddunni hennar Hönnu er einn fimmtíukall og fjórir tíkallar.
Hve miklir peningar eru í buddunni?

50 + 4 · 10 = 50 + 40 = 90

 Í buddunni eru 90 krónur.
1

2

1
2

2

3

1 2

3

1
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Byrjað er með ferning. Efsta línan er 
flutt að aðliggjandi hlið og rétthyrn-
ingur myndaður þar sem ein hliðin 
er einum minni og hin einum stærri 
en ferningurinn; þá verður einn 
reitur afgangs. Þess vegna verður 
svarið alltaf 1 og samsvarandi gildir 
viðvíkjandi dæmum eins og 10 · 10 
– 9 · 11. Þetta má nota til að reikna 
út 29 · 31. Í staðinn má reikna dæmið 
30 · 30 = 900; það margfeldi er 
einum meira en margfeldið úr fyrra 
dæminu þannig að 29 · 31 = 900 – 1 
= 899. 

Nemendur kanna þetta með því 
að nota kubbana. Hvað gerist ef 
maður enn einu sinni tekur efstu 
röðina, flytur hana og gerir að dálki 
við aðliggjandi hlið?

Þegar byrjað er með ferning og þessi 
aðgerð framkvæmd þannig, að 
rétthyrningur myndast með því að 
önnur hliðin verði 2 minni og hin 2 
stærri en ferningurinn, verða 4 reitir 
afgangs. Þetta má nota til að reikna 
dæmið 28 · 32. Í staðinn getum við 
reiknað dæmið 30 · 30 = 900. Það 
margfeldi er 4 meira en margfeldið 
úr fyrra dæminu þannig að 28 · 32 = 
900 – 4 = 896.

Raunverkefni
Horfin tákn
Nemendur fá það verkefni að setja 
aðgerðatákn og sviga í dæmi þannig 
að svörin verði rétt.

  9      8       3      2 = 7
16      9       5      5 = 10

Lausn:
9 − 8 + 3 · 2 = 7 
(16 + 9) :  5 + 5 = 10

Á verkefnablaði 7.35 (Horfin að-
gerðartákn) í verkefnahefti Stiku 3a 
eru fleiri svipuð verkefni.

Erfiðari verkefni 
■ Nemendur útskýra mynstrið í 

verkefni 7.77. Svarið verður alltaf 1. 
Hvers vegna er það svo? Geta 
nemendur búið til fleiri svipuð 
verkefni þar sem svarið verður 
alltaf 1?

■ Geta nemendur notað þetta 
mynstur til að reikna út dæmið  
29 · 31? Og hvert er þá svarið við 
28 · 32? Er hægt að finna svörin 
með samsvarandi mynstri?

Nota má plastkubba og búa til 
ferning til að útskýra það sem gerist. 
Í a-lið getur 5 · 5 táknað flatarmál 
fernings með hliðarlengdina 5. Síðan 
tekur maður efstu röðina og flytur 
hana að hlið dálkanna. Þá myndast 
rétthyrningur sem er 4 á hæð og 6 á 
breidd plús einn reitur.

Talan 2 sem annar tölustafur:
42 · 68, 42 · 86, 62 · 48, 62 · 84, 82 · 
46, 82 · 64

Önnur aðferð er að nota niðurstöð-
urnar úr dæmi 7.77 sem sýna að 
stærsta margfeldið fæst þegar 
tölurnar eru eins nálægt hver annarri 
í talnaröðinni og hægt er. Hér er 
dæmið 62 · 48. Minnsta margfeldið 
fæst þegar tölurnar eru eins langt 
hver frá annarri í talnaröðinni og 
hægt er; hér er dæmið 24 · 68.

Auðveldari verkefni
Þeir sem eiga erfitt með þennan 
námsþátt, þurfa ekki að vinna öll 
verkefnin á opnunni. Leggja þarf 
sérstaka áherslu á að nemendur 
reikni út úr sviganum fyrst, jafnvel 
þótt þeir feli í sér samlagningu og að 
margfalda eigi tölurnar utan svigans. 
Einnig má leyfa þessum nemendum 
að nota vasareikni.

Hér  
VERÐUR þú

að reikna dæmið
skref fyrir skref

og skrifa milli- 
útreikningana.

Annars er hætta  
á að vasa- 

reiknirinn sýni 
rangt svar!

Raðaðu 
tölustöfunum
í þessa reiti:

        ·        

Notaðu vasareikni og reiknaðu dæmin. Skráðu milliútreikningana.
7.78  a 2000 – (450 + 1126) c 8 · (71 + 66) e 55 · 19 – 5
  b 4365 – (2445 – 1791) d 68 · (300 + 50) f 55 · (19 – 5)

7.79  a (611 – 93) : 14 c (1799 + 19) : 9 e 1080 : (12 + 6)
  b (2150 + 550) : 150 d 200 : (11 + 5) f 1080 : 12 + 6

7.80  a (19 – 4) · 6 c 999 – (620 – 200) e 100 – (80 + 20)
  b 19 – 4 · 6 d 999 – 620 – 200 f 100 – 80 + 20

7.81  a (100 – 45) : 11 + (300 – 176) – (435 – 300) · 2
  b 800 : (47 – 27) – 5 · (35 – 24) + (1450 – 777) + (300 + 50) : 50

7.82  Búðu til tvær tveggja stafa tölur  
  með tölustöfunum 2, 4, 6 og 8 þannig að
  a margfeldið verði eins lítið og hægt er;
  b margfeldið verði eins stórt og hægt er.
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SPIL

Notið einn tening og spilaborð eins og þetta.

      · 10 + (    +    ) · 20 + (    –    ) · 50 =

Leikmenn kasta teningi sex sinnum.
Eftir hvert kast skrá þeir töluna sem upp kemur í einhvern reitanna.
Síðan reikna þeir svarið.
Sá vinnur umferðina sem er með stærstu töluna og fær 1 stig. 
Sá vinnur spilið sem er á undan að fá 10 stig.

Dæmi: 
Leikmaður fær fyrst töluna 2 sem hann setur í reitinn fyrir framan 10. 
Því næst fær hann 5, 2, 1, 6 og 5 sem hann skráir jafnóðum í reitina 
þannig:

 52 · 10 + (1 + 5) · 20 + (6 – 2) · 50 =  

 520 + 6 · 20 + 4 · 50 =  

 520 + 120 + 200 = 840
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 Bls. 91
Nr. 7.85
Þetta verkefni er svipað og verkefni 
7.84 að því frátöldu að í stað „vaxta“ 
kemur hér „verðlækkun“ sem hvert 
ár er dregin er frá upprunalega 
verðinu. Uppsetningin að öðru leyti 
getur verið svipuð og í 7.84.

Nr. 7.86
Nemendur skrá allar upplýsingarnar í 
töflureikni. Allmikið þarf að skrá af 
upplýsingum þannig að miklu skiptir 
að nemendur vinni skipulega. Þeir 
geta notað uppsetninguna í kennslu-
bók. Kennari reynir að fá fram hjá 
nemendum útskýringar á formúl-
unum:
– Í reit B13 er verðið á símanum, 

þ.e. 0 kr. Hér mætti nota formúl-
una =B7.

– Í reit B14 er áskriftargjaldið á ári, 
þ.e. mánaðaráskrift margfölduð 
með 12.

Nr. 7.83
Verkefnið í b-lið sýnir kostina við að 
nota formúlur: Með því að skipta 
tölunni í einum reit út uppfærast 
allar tölur í töflureikninum vegna 
þess að talan í þeim reit er innbyggð 
í formúlurnar. Þegar þessari tölu er 
breytt munu allir útreikningar 
breytast.

Nr. 7.84
Kennari getur ef til vill útskýrt 
hvernig vextirnir fyrsta árið eru 
reiknaðir í reit C6. Síðan eru þeir 
lagðir við 10 000 krónurnar í reit B7; 
niðurstaðan verður 10 600. Vextina á 
öðru árinu skal reikna í reit C7. Sá 
útreikningur miðast þá við summuna 
í reit B7 þannig að formúlan í reit C7 
samsvarar formúlunni fyrsta árið: 
=B7*B3

Í c-lið eiga nemendur að gera 
tilraunir með önnur vaxtaprósent.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 90
Sýnidæmi
Kennari kynnir þessar þrjár blað-
síður um töflureikni með hliðsjón af 
þeirri reynslu sem nemendur hafa 
áður fengið af töflureikni. Í flestum 
verkefnanna eru settar fram tillögur 
um uppsetningu töflureiknisins ásamt 
tillögum að formúlum í nokkrum 
reitanna. Til eru leiðir til að afrita 
formúlur yfir í reitina þar sem þær 
vantar en að sjálfsögðu læra nem-
endur mest á því að skrifa formúl-
urnar sjálfir í stað þess að afrita þær. 
Í reiti töflureiknis er hægt að skrifa 
texta, tölur og formúlur. Textinn 
getur verið næstum því hvað sem er. 
Í reit, þar sem tala er skráð, er ekki 
hægt að skrifa annað en tölur. Það er 
því ekki hægt að skrá heiti (t.d. kr. 
eða mælieiningu) í reit með tölu. 
Athygli skal samt vakin á að hægt er 
að skrifa prósentutölu beint í reitina. 
Ef maður skrifar 6% mun það sjást í 
reitnum en tölvan skilur þetta sem 
töluna 0,06. Formúlurnar, sem hér 
eru notaðar, geta aðeins notað reiti 
með tölum. Til að aðskilja formúlur 
frá textareitum þurfa allar formúlur 
að byrja á =.

Í töflureikninum mun svarið úr 
útreikningum formúlunnar birtast í 
sama reit og formúlan var skrifuð en 
formúlan mun birtast í stikunni fyrir 
ofan rúðunetið ef maður smellir 
með bendlinum á reitinn.

Gott er að fara í gegnum sýni-
dæmið og sýna nemendum að í reit 
A1 er texti en tölur í reitum B3 og 
A4 til A13. Í reitum B4, B5 og B6 eru 
formúlur. Kennari spyr nemendur 
hvað formúlurnar gera og hvaða 
niðurstöður muni koma fram í 
þessum reitum. Gott er að nem-
endur vinni saman tveir og tveir við 
þessar blaðsíður.

Formúlur í töflureikni
Töflureiknir er gerður úr rúðuneti. Reitirnir fá heiti eftir því í hvaða 
dálki og röð þeir eru. Í reitina má skrifa texta, tölur eða formúlur. Til 
að töflureiknirinn skilji að þú hafir skrifað formúlu á hún alltaf að 
byrja á =

 7.83 a  Ljúktu við töflureikninn í sýnidæminu.
  b    Búðu til aðrar margföldunartöflur en 2-töfluna  

með því að skrifa aðra tölu í reit B3.

 7.84  Sverrir leggur 10 000 kr. í bankann. Hann fær 6% vexti á ári.
  a  Búðu til töflureikni sem 

sýnir hvernig upphæðin 
sem Sverrir átti í bank-
anum hækkar eftir 1 ár, 
2 ár, 3 ár o.s.frv. upp í 
10 ár.

  b  Hve mikið hefur Sverrir 
fengið í vexti eftir 10 ár?

  c  Breyttu tölunni í B3 í 7%. 
Hve mikið fær Sverrir í 
vexti á 10 árum ef vext-
irnir eru 7%?

Sýnidæmi

Búðu til töflureikni sem sýnir allar margföldunar- 
töflurnar.

Opnaðu töflureikni í tölvunni.
1. Skráðu fyrirsögn. Hér hefur Margföldunar- 

tafla verið skrifuð í reit A1.
2. Skrifaðu tölu í reit B3. Sú tala segir til um  

hvaða margföldunartöflu á að búa til.
3. Skrifaðu tölurnar frá 1 til 10 í reitina  

A4–A13.
4. Skrifaðu formúlurnar í reiti B4–B13.  

Búið er að skrifa í fyrstu þrjá reitina  
í töflunni. Svarið við útreikningunum mun  
birtast í töflureikninum. Formúluna má  
sjá fyrir ofan reitina.

A B C
1 Margföldunartafla
2
3 2
4 1 =A4*B3
5 2 =A5*B3
6 3 =A6*B3
7 4
8 5
9 6
10 7
11 8
12 9
13 10

A B C
1 Sparnaður
2
3 Vextir 6%
4
5 Ár Upphæð Vextir
6 0 10 000 =B6*B3
7 1 =B6+C6
8 2
9 3
10 4
11 5
12 6

7 • Reikningur
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Viðfangsefni
■ Algebra: Formúlur
■ Að búa til og nota töflureikni

Búnaður
■ Tölva með töflureikni, til 

dæmis „Excel“
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Auðveldari verkefni
Ef nemendur hafa litla reynslu af 
töflureikni er hér gerð tillaga um að 
verkefni 7.83 sé unnið sameiginlega 
með allri bekkjardeildinni. Síðan geta 
nemendur unnið saman tveir og tveir. 
Ef mörgum nemendum finnst 
verkefni 7.86 erfitt getur kennari 
unnið það með minni nemendahópi. 

Erfiðari verkefni 
Nemendur, sem kunna vel að nota 
töflureikni og formúlur, geta haldið 
áfram og unnið verkefnið á bls. 92. 
Það er viðamikið og krefjandi 
verkefni ætlað nemendum sem ráða 
mjög vel við þennan námsþætt.

Meira um símakostnað
Nota má töflureikninn enn frekar í 
tengslum við símakostnað. Tilgangur-
inn er að fá raunsannari mynd yfir 
sinn eigin (eða annarra) kostnað. 

Nemendur geta breytt tölunum um 
hinn mismunandi kostnað vegna 
símanotkunar. 
1. Þeir geta breytt símtölunum 

(mínútunum) og fjölda smáskila-
boða á mánuði. Einnig geta þeir 
bætt við öðrum þjónustuliðum 
(MMS, nettengingu o.fl.). Gott er ef 
nemendur nota raunverulegar 
tölur, t.d. um eigin símanotkun.

2. Þeir geta breytt verðinu. Kennari 
getur fundið nýjustu upplýsingar 
um verð á netinu eða nemendur 
gera það sjálfir. Um getur verið að 
ræða samanburð á mismunandi 
símtegundum eða mismunandi 
áskriftartilboðum. 

Raunverkefni
Töflureiknir og athuganir á 
mælingum
Í kafla 5 í þessari bók eru nokkur 
verkefni þar sem nemendur nota 
töflureikni til rannsókna tengdum 
mælingum. Á bls. 5 eiga nemendur að 
finna hvernig þvermál og ummál 
tengjast í hringjum. 
Á bls. 9 finna nemendur hvernig 
flatarmál breytist í rétthyrningum 
sem hafa sama ummál.

Á bls. 35 finna nemendur – með 
því að nota töflureikni – hvernig 
rúmmál öskju, sem gerð er úr 
pappírsbroti, breytist eftir flatarmáli 
botnsins og hæð hliðarflatanna. 

Myndtölur og talnamynstur
Nemendur nota töflureikni til að 
rannsaka talnamynstur. Geta nem-
endur búið til formúlur sem reikna 
út
– ferningstölurnar?
– þríhyrningstölurnar?
Nemendur geta búið til eigin 
talnamynstur. Þeir skrifa þá mynstrin 
í reikningsheftin sín ásamt formúl-
unum sem mynda þau.

A B C
1   Talnamynstur
2

Nr. Ferningstölur Þríhyrningstölur

1 = A4 * A4 = A4
2 = A5 * A 5 = C4 + A5
3 = A6 * A6 = C5 + A6

3
4
5
6

– Í reit B15 er verðið fyrir símtöl á 
einu ári. Það er fengið með 
símtölum á mánuði (B3) marg-
földuð með mínútuverðinu (B9) 
sem aftur er margfaldað með 
fjölda mánaða (12).

– Í reit B16 er verð smáskilaboðum 
(SMS); formúlan samsvarar 
fyrrnefndri formúlu: fjöldi smá-
skilaboða á mánuði (B4) margfald-
aður með verðinu (B10), marg-
faldað með fjölda mánaða (12).

Eftir tvö ár verða formúlurnar fyrir 
mánaðaráskrift, símtöl og smáskila-
boði af sama toga nema að því leyti 
að nú verða mánuðirnir 24 talsins.

Í c-lið breyta nemendur mínútum, 
sem símtölin taka á mánuði, þ.e. 
tölunni í reit B3, allt þar til kostnaður 
við símana tvo verður hinn sami.

 7.85  Margrét kaupir sér hjól. Það kostar 30 000 kr. Hjólið fellur í 
verði um 20% á hverju ári.

  a Búðu til töflureikni sem sýnir hve mikils virði hjólið er  
   eftir 1 ár, 2 ár, 3 ár o.s.frv.

  Margrét telur að hún muni selja hjólið eftir 5 ár.
  b  Hve mikið getur hún reiknað með að fá fyrir hjólið þá?

 7.86  Jón ætlaði að kaupa 
sér farsíma fyrir 
nokkrum árum.  
Hann fann síma  
sem honum leist  
vel á. Hann kannaði 
verð í tveimur versl-
unum og fékk eftir-
farandi tilboð. 

   Jón fann út að hann 
talar í síma í um það 
bil 150 mínútur á mánuði og sendir um það bil 200 smáskila-
boð (SMS) á mánuði.

  a   Búðu til töflureikni sem sýnir útgjöld Jóns eftir 1 ár og eftir  
2 ár. Notaðu tillöguna, sem sett er fram í töflunni. Búið er 
að skrá allar tölurnar og nokkrar af formúlunum.

  b   Hvor verslunin var með hagstæðara tilboð eftir eins árs 
notkun? En eftir tveggja ára notkun?

  c  Í hve margar mínútur þurfti Jón að tala í síma í hverjum 
mánuði til að tilboðin tvö kostuðu jafn mikið eftir 1 ár?  
(Fjöldi SMS er 200.)

A B C
1 Símakostnaður
2
3 Símtöl (mín.) 150 á mán.
4 Fjöldi SMS 200 á mán.
5
6 Verslun A Verslun B
7 Sími 0 33 000
8 Mánaðaráskrift 2500 1000
9 Símtöl 25 20
10 SMS 14 12
11
12 Eftir 1 ár
13 Sími 0 33 000
14 Mánaðaráskrift =B8*12
15 Símtöl =B9*B3*12
16 SMS
17 Summa =SUM(B13:B16)
18
19 Eftir 2 ár
20 Sími 0 33 000
21 Mánaðaráskrift =B8*24
22 Símtöl
23 SMS
24 Summa

Verslun A
Fáðu ókeypis síma!

Áskrift: 2500 kr. á mánuði.
Mínútuverð: 25 kr.

SMS: 14 kr.

Verslun B
Síminn kostar 33 000 kr.

Áskrift: 1000 kr. á mánuði.
Mínútuverð: 20 kr.

SMS: 12 kr.
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 7.87  Fyrirtækið Flottar fasteignir keypti fyrir nokkrum árum skrif-
stofuhúsnæði sem það leigði út. Brátt hugleiddu eigendur 
fyrirtækisins að kaupa fleiri fasteignir. Í einum bæ voru þrír 
möguleikar:

   • Fasteign A var 
í lélegu ástandi. 
Verðið var 115 
milljónir króna 
og stærðin var  
591 m2. 

 • Fasteign B er 
í  góðu ástandi. 
Verðið er 250 
milljónir króna 
og stærðin er 
756 m2.

   • Fasteign C 
er í mjög góðu 
ástandi. Verðið er 450 milljónir króna og stærðin er 2479 m2.

   Fyrirtækið gerði fjárhagsáætlun til að sjá hver af möguleik-
unum þremur gæfi mestan hagnað. Fjárhagsáætlunin var 
sett fram í töflureikni eins og sjá má hér fyrir ofan. Fyrirtækið 
gerði ráð fyrir að rekstrarkostnaður fasteignanna þriggja yrði 
á ári 2,3 milljónir króna, 4,5 milljónir króna og 5,9 milljónir 
króna. Fyrirtækið reiknaði með að húsaleigan yrði 15 000 kr., 
23 000 kr. og 12 000 kr. á m2 á ári.

  a Ljúktu við töflureikninn.
  b  Breyttu húsaleigunni í fasteign B. Hver þurfti hún að vera til að 

hagnaðurinn hefði orðið um það bil jafn hár og í fasteign C? 
  c  Fyrirtækið breytti húsaleigunni í fasteign B í 24 000 kr.  

á m2. Athugaðu  
hvort þú færð  
þessar tölur.

  d  Fyrirtækið taldi  
að bankinn myndi krefjast 5,5% vaxta af láni sem tekið var. 
Hvaða fasteign var hagstæðust miðað við þessa vexti?

A B C D

1 Fjárhagsáætlun

2

3 Vextir 5%

4

5 Fasteignir A B C

6

7 Verð 115 000  000 250 000 000 450 000 000

8 Vaxtakostn. =B7*B3

9 Rekstrarkostn. 2 300 000 4 500 000 5 900 000

10 Summa kostn. =B8+B9

11

12 Flatarmál m2 591 756 2479

13 Húsaleiga pr. m2 15 000 23 000 12 000

14 Leigutekjur =B12*B13

15

16 Hagnaður =B14–B10

13 Húsaleiga pr. m2 15 000 24 000 12 000

14 Leigutekjur 8 865 000 18 14 4 000 29 74 8 000

15

16 Hagnaður 815 000 1 144 000 1 348 000

7 • Reikningur
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hverri fasteign að aukast til að 
hagnaður verði? (19 500, 32 500, 
17 000.)

2. Hvað hækkar húsaleigan í pró-
sentum í hverju tilviki?

Svar:
a  = 30%

b  = 35%

c  = 42%

Kennari breytir vöxtunum aftur í 5%.
3. Hægt er að gera fasteign A upp. 

Það kostar 40 milljónir þannig að 
verðið eykst úr 115 milljónum í 
155 milljónir. Ef það er gert telur 
fyrirtækið Flottar fasteignir að 
hægt sé að fá í húsaleigu 19 000 
krónur á hvern m2. Munu þessar 
breytingar gefa af sér meiri 
hagnað?

4. Fyrirtækið Flottar fasteignir telur 
að aðeins sé hægt að leigja út 90% 

Gott er að láta nokkra nemendur 
koma upp að töflu og reikna marg-
földunar- og deilingardæmi. Jafnframt 
útskýra nemendur hvernig þeir hugsa 
og hvað hinir ýmsu tölustafir í 
útreikningunum tákna.

Auðveldari verkefni
Verkefnin á bls. 92 eru af erfiðara tagi 
og ekki ætluð nemendum sem eiga 
erfitt með að nota formúlur í 
töflureikni. Meira skiptir að þessir 
nemendur geti fengist við einfaldari 
verkefni. Á verkefnablaði 7.82 
(Töflureiknir) er þjálfun í að lesa úr 
dálkum töflureiknis og skilja einfaldar 
formúlur.

Erfiðari verkefni 
Kennari varpar fram fleiri spurn-
ingum um töflureikninn á bls. 92.
1. Hvað gerist ef vextirnir hækka upp 

í 8%? Hve mikið þarf húsaleigan í 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 92
Nr. 7.87
Hér er um að ræða nokkuð viða-
mikinn töflureikni og krefjandi 
verkefni. Nemendur þurfa að fá að 
vinna saman tveir og tveir til þess að 
þeir hafi fullt gagn af þeim mögu-
leikum sem verkefnið felur í sér. 
Mikilvægt er að þeir fái nægan tíma 
bæði til að kynna sér textann, búa til 
töflureikninn og bregðast við því 
sem spurt er um í b-, c- og d-lið. 
Ljúka má þessari vinnu með því að 
nemendur skrifi minni háttar skýrslu. 
Í henni þurfa að vera
– hugsanir nemenda um mögu-

leikana þrjá;
– niðurstaða nemenda um hvaða 

möguleiki sé bestur;
– allir útreikningar nemenda sem 

svör við a-, b-, c- og d-lið og leggja 
grunn að niðurstöðunum sem 
nemendur komast að.

 Bls. 93
Upprifjun
Kennari rifjar upp námsþættina á 
þessari síðu með allri bekkjardeild-
inni. Hann reynir að fá nemendur til 
að greina frá þeim námsþáttum sem 
fengist hefur verið við í þessum kafla 
og hvað þeir hafa lært. Gott er að 
kennari leggi fyrir nemendur nokkur 
verkefni úr daglegu lífi, t.d.:
– Þú ætlar að kaupa pennaveski í 

Ódýru búðinni. Það kostaði áður 
395 kr. og nú er gefinn 30% 
afsláttur af verðinu. Hvað þarftu 
þá að borga fyrir pennaveskið? 
(Nemendur geta fundið svarið í 
huganum á mismunandi vegu en 
alla vega er skynsamlegt að 
námunda verðið upp í 400 kr. Þá 
má t.d. hugsa sem svo að fyrir 
hvern hundraðkall fái maður 30 kr. 
í afslátt; hann verður þá 4 · 30 = 
120 kr. Einnig má hugsa sem svo 
að 10% séu 40 kr. og þá verða 
30% 3 · 40 = 120 kr.)

Viðfangsefni
■ Algebra: Formúlur
■ A búa til og nota töflureikni

Búnaður
■ Tölva með töflureikni

4500
15 000
8500

24 000
5000

12 000
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Samsvarandi formúlur verða í reit 
D5 og E5.

Nemendur geta kannað hvað 
gerist þegar spilið heldur áfram. Þeir 
geta merkt reitina fjóra frá B5 til E5, 
afritað þá og límt yfir reitina B6 til 
t.d. E23. Þannig geta nemendur séð 
hvað gerist. Eftir hverja umferð í 
spilinu verður skiptingin, þ.e. það 
sem hver leikmaður fær í sinn hlut, æ 
jafnari. Nemendur kanna eftir hve 
langan tíma hlutur leikmanna verður 
nokkurn veginn jafn, til dæmis 
hvenær sama tala kemur í tíunda-
hlutasætinu; einnig geta nemendur 
prófað mismunandi byrjunartölur.

Því næst geta nemendur kannað 
hvað gerist ef þeir gefa lakkrísrenn-
ingana eftir öðrum reglum. Hvað 
gerist til dæmis ef Anna, Bragi og 
Sylvía gefa helminginn eins og áður 
en Daníel gefi Önnu alltaf 15 cm?

Stærsta flatarmálið
Bóndi nokkur á efni í 100 m langa 
girðingu. Með henni á hann að girða 
af rétthyrnt svæði.

Nemendur búa til töflureikni sem 
reiknar flatarmál rétthyrningsins 
þegar ein hliðin er 1 m, 2 m, 3 m 
o.s.frv.
Hvaða rétthyrningur er stærstur að 
flatarmáli?

A B C
1 Hvert er flatarmálið?
2

Lengd Breidd Flatarmál
1 = 50 − A4 = A4 * B4
2
3

3
4
5
6

Bóndinn velur rétthyrnt svæði sem 
liggur að á þannig að áin myndar eina 
hlið þess. Það er ekki þörf á girðingu 
við ána.

Bwúið til töflureikni sem reiknar 
flatarmál rétthyrningsins þegar ein 
hliðin er 1 m, 2 m, 3 m o.s.frv. Hvaða 
rétthyrningur er stærstur að flatar-
máli?

Braga helminginn af sínum renningi, 
Bragi gefur Sylvíu, Sylvía gefur Daníel 
og Daníel gefur Önnu. Næst endur-
taka leikmenn þetta: Þeir gefa 
helminginn af því sem þeir eiga eftir 
fyrri aðgerðina.

Nemendur búa til töflureikni sem 
reiknar út hve mikið leikmennirnir 
eiga eftir 1., 2., 3. … umferð.

Formúlan í reit B5 felur þá í sér að 
taka helminginn í reit B4 plús 
helminginn frá Daníel, þ.e. reit E4:
 =B4/2 + E4/2
Í reit C5 verður formúlan:
 =C4/2 + B4/2 

af fasteign A og 95% af fasteignum 
B og C. Þá minnka leigutekjurnar. 
Stækkið nú töflureikninn þannig að 
hann taki tillit til þessa. Hvaða 
fasteign er hagstæðust?

14 Leigutekjur 8 865 000 18 144 000 29 748 000

15  Notkunarhlutfall 90% 95% 95%

16 Raunverulegar tekjur =B14*B15

16 Hagnaður =B16–B10   

Raunverkefni
Töflureiknir: Lakkrísrenningurinn
Nemendur búa til töflureikni fyrir 
spilið Lakkrísrenninginn. Spilið er fyrir 
fjóra leikmenn: Önnu, Braga, Sylvíu 
og Daníel. Þeir eiga hver sinn 
lakkrísrenning af mismunandi lengd. Í 
dæminu hér á eftir er renningur 
Önnu 45 cm, Braga 20 cm, Sylvíu 14 
cm og Daníels 62 cm. „Spilið“ gengur 
út á að leikmenn gefa sessunaut 
sínum helminginn af lengdinni sem 
þeir eiga hverju sinni: Anna gefur 

Hvað er 20% af 600?
100% er 600

1% er  
600
100  = 6

20% er 20 · 6 = 120

Hvað eru 7 af 25 mörg prósent?

7 af 25 =  
7

25 

7
25 

 = 7 · 4
25 · 4 

  =  28
100 

  = 28%

Reikningur með prósentum

Prósent þýðir hundraðshluti. 1% = 
1

100  = 0,01

Margföldun og deiling
Þegar við margföldum með  
tveggja stafa tölum, til dæmis  
27 · 35, byrjum við að margfalda  
með einingunum: 27 · 5;
síðan margföldum við
með tugunum: 27 · 3 tugir.

Negatífar tölur
Leggja má negatífa tölu við aðra 
tölu. Það samsvarar því að draga 
samsvarandi pósitífa tölu frá.

9 + (-6) = 9 – 6 = 3

Dæmi með mörgum liðum

Þegar dæmi er með sviga getum við reiknað fyrst út úr sviganum.

Ef engir svigar eru í dæminu á fyrst að margfalda og deila áður en 
lagt er saman eða dregið frá.

 

68 – (18 – 14) = 68 – 4 = 64  (5 + 3) · (12 – 5) = 8 · 7 = 56
2

3

1

60 + 5 · 4 = 60 + 20 = 80  5 · 6 – 12 : 3 = 30 – 4 = 26
2

3

1

1458 : 4 =
 – 1200  300

258
–  240 60

18
–   16 4

2  364 og 2 afgangs

2

27 · 35
1 35
810
945

3

Draga má negatífa tölu frá annarri 
tölu. Það samsvarar því að bæta 
samsvarandi pósitífri tölu við.

5 – (-3) = 5 + 3 = 8

Þegar við deilum, til dæmis
1458 : 4, byrjum við á að skipta
hundruðunum, síðan tugunum
og þar næst einingunum.

1

2

1

2

Upprifjun 
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er til. Þeir geta einnig unnið Geturðu 
þetta?-síðuna á bls. 99 eða einhver 
raunverkefnanna sem stungið er upp 
á fyrr í þessum kafla.

Raunverkefni
Margföldunarhark (spil)
Búnaður: Verkefnablað 7.83 (SPIL 
Margföldunarhark), töluspjöld frá 0 til 
9 (nota má venjulegan spilastokk og 
láta gosann tákna 0), teningur, 
vasareiknir.

Spilið þjálfar færni í að áætla marg-
feldi tveggja stafa og þriggja stafa 
talna. Spilið er fyrir tvo leikmenn eða 
tvö lið. Mælt er með að tveir 
leikmenn séu í hvoru liði til að ýta 
undir stærðfræðilegar samræður og 
íhugun leikmanna.

Spilin eru sett á hvolf í bunka á 
borðið. Leikmenn eða lið draga 
fjögur spil til skiptis og kasta ten-
ingnum. Hann segir til um hvert 

Auðveldari verkefni
Svo kann að vera að prófið sé of 
viðamikið fyrir einhverja nemendur. 
Þá þarf kennari að meta hvort þessir 
nemendur geti sleppt einhverjum af 
síðustu dæmunum í verkefnum nr. 
7–10, öllum d-liðunum í verkefnum 
nr. 16–18 og öllum c-liðunum í 
verkefnum nr. 19–22. Hvað sem öðru 
líður eru þetta erfiðustu dæmin. 
Nemendur, sem þess þurfa, geta 
notað áþreifanleg hjálpartæki, einnig  
í prófinu. Þeir sem eiga erfitt með að 
leysa prófið geta snúið sér að æfinga- 
síðu 1 á bls. 96. Þar næst vinna þeir 
þær blaðsíður í æfingaheftinu sem 
vísað er til eða æfingasíðu 2, bls. 97.

Erfiðari verkefni 
Nemendur, sem ráða vel við prófið, 
geta snúið sér strax að æfingasíðu 2 
og 3 á bls. 97 og 98 og þaðan að 
þeim síðum í æfingaheftinu sem vísað 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 94
Nr. 1–5
Þessi dæmi um prósent má leysa á 
fleiri en einn veg. Nemendur geta því 
gert það með aðferðum sem þeir 
kjósa. Aðalatriðið er að þeir fái rétt 
svör og skrifi svörin á fullnægjandi 
hátt þannig að hægt sé að skilja 
hvernig þeir reiknuðu.

Nr. 6–10
Nemendur geta sett dæmin upp ef 
þeim finnst það nauðsynlegt.
 
Nr. 11
Nemendur finna verðið á 7 blýönt-
um þegar hver þeirra kostar 45 kr.

Nr. 12
Nemendur leysa deilingardæmin. Þar 
sem þessi dæmi eru í flestum 
tilvikum hugareikningsdæmi er nóg 
að nemendur skrifi svörin. Þegar 
efnið á þessari opnu er rifjað upp er 
gott að biðja þá að útskýra hvers 
vegna svör þeirra eru rétt.

 Bls. 95 Próf (framhald)
Nr. 13
Nemendur finna vegalengdina sem 
bílnum er ekið á mismunandi tíma 
þegar hraðinn er stöðugur, þ.e. 80 
km/klst.

Nr. 14
Nemendur finna kílóverðið á 
eplunum í hverjum pokanna þriggja.

Nr. 15
Nemendur reikna hve mikið hita-
stigið hækkar eða lækkar. Þeir nota 
þá aðferð sem þeir vilja.

Nr. 16–22
Nemendur reikna talnadæmin.

Viðfangsefni
■ Reikniaðgerðirnar fjórar, 

uppsett dæmi og orðadæmi
■ Prósentureikningur
■ Reikningur með negatífum 

tölum
■ Svigar í reikningi
■ Forgangsröð reikniaðgerða

Próf

 1   Ein tegund af kartöfluflögum inniheldur 25% fitu.  
Hve mörg grömm af fitu eru í pakka með 200 g af  
þessum flögum?

 

 2    Kona nokkur hafði 3 milljónir í laun eitt árið.  
Ári síðar vann hún sér inn 20% meira. Hve mikið  
vann hún sér inn það árið?

 3    Í bíó voru eitt kvöldið 80 manns. Af þeim voru börn  
60 talsins. Hvað voru börnin mörg prósent bíógesta?

 4  Skráðu í prósentum.
  a  15 af 100 b 19 af 25 c 100 af 400 d  9 af 10 

 5 Skráðu almennu brotin sem prósent.

  a  3
20 

 b 2
5  c  12

200  
d  3

15 

 Reiknaðu dæmin.
 6 a 2530

+ 1848
 b 36 083

+ 55 979
 c 825

– 431
 d 822 000

–  236 105 

 7 a 5289 + 3330 c 49 916 + 5 088 e 13 795 – 4600
  b 12 451 + 809 d 4000 – 2250 f 415 000 – 238 000

 8 a 27,7 + 1,45 c 5,28 – 2,9 e 10 – 0,5
  b 35,19 + 8,06 d 35,3 – 6,14 f 20 – 3,43

 9 a 5 · 10 b 24 · 10 c 430 · 10 d 69 · 100

 10 a 8 · 20  b 4 · 80 c 14 · 60 d 17 · 600

 11 a Hvað kosta sjö blýantar?
  b Hvað kosta 36 blýantar?

 12  Reiknaðu dæmin.
  a 70 : 10 b 250 : 10 c 680 : 20 d 4200 : 100 

45 kr.

7 • Reikningur
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stærsta – margfeldið fær öll spilin og 
setur þau neðst í bunkann sinn. 
Leikmenn keppa um að safna sem 
flestum spilum. Spilið heldur áfram 
þar til annar leikmaðurinn – eða einn 
leikmaður – hefur misst öll spilin sín. 
Einnig má ákveða að spila í ákveðinn 
tíma. Sá vinnur sem á flest spil þegar 
spilinu er lokið.

Mikilvægt er að vekja athygli 
nemenda á að tilgangurinn með 
spilinu er að æfa þá í margföldunar-
töflunum. Það þýðir að þeir mega 
ekki spila þannig að annar eða einn 
nemandi leysi öll dæmin! Hver 
nemandi þarf að margfalda sín spil 
saman og segja svarið. Sé það rangt 
verður hinn eða hinir að segja svarið.

Auðveldara afbrigði af spilinu er 
að nemendur noti tvo teninga hver. 
Þeir margfalda þá saman það sem 
upp kemur á teningunum og sá sem 
fær stærra – eða stærsta – marg-
feldið fær 1 stig. Þá má nota þá reglu 
að takmarkið sé að vera fyrstur að fá 
20 stig.

töluna 3. Leikmaðurinn/liðið á þá að 
búa til margföldunardæmi með svari 
á talnasviðinu 1001–3000.

Leikmaðurinn/liðið býr til dæmið 
87 · 35 = 2730. Svarið er á réttu 
talnasviði og hann/það fær 1 stig.

TalnasviðTala á 
teningnum

1  0 − 500

2 501−1000

3 1001−3000

4 3001−5000

5 5001−7000

6 Meira en 7000

Margföldunarstríð (spil)
Búnaður: Spilastokkur með tölunum 
1 (ás) til 10.

Spilið er fyrir 2 eða 3 leikmenn. 
Spilunum er skipt jafnt milli leik-
manna. Allir setja spilin sín á hvolf 
fyrir framan sig. Þeir snúa tveimur 
spilum við og margfalda tölurnar 
saman. Sá sem fær stærra – eða 

talnasviðið skuli vera, sjá töfluna hér 
á eftir. Leikmenn eiga að búa til 
margföldunardæmi með spilunum 
fjórum (þ.e.a.s. búa til tvær tölur sem 
margfalda á saman til að fá tölu á 
talnasviðinu sem teningurinn segir til 
um. Þegar leikmaður hefur búið 
tölurnar til má nota vasareikni í 
útreikningunum. Sé svarið á réttu 
talnasviði fær leikmaðurinn eða liðið 
1 stig; sé svarið rangt fær leikmaður-
inn eða liðið 0 stig. Ef leikmaður 
dregur fjögur spil, sem ekki er hægt 
að nota til að búa til margföldunar-
dæmi með svari á réttu talnasviði, þá 
fær hann einnig 0 stig. Sá leikmaður 
eða lið vinnur sem hefur flest stig 
þegar spilinu er lokið, til dæmis eftir 
10 umferðir.

Dæmi:
Leikmaður 1 eða lið 1 dregur spilin 
7, 5, 8 og 3 og teningurinn sýnir 

 13   Bíl er ekið á hraðanum 80 km á klukkustund.
  Hve langt fer bíllinn á
  a 4 klukkustundum? c 15 mínútum?
  b 2,5 klukkustundum?

 14  Reiknaðu út kílóverðið á eplunum í hverjum poka.
  a  b  c 

,

 15  Hve mikið hækkar eða lækkar hitastigið
  a frá –3° til 9°? c frá 9° til –5°? 
  b frá –15° til –4°? d frá –21° til –6°?

 Reiknaðu dæmin.
 16  a 8 – 23 b –15 + 7 c –36 – 58 d –5 + 39

 17  a 9 + (–4) b (–10) + (–8) c –6 + (–15) d 7 – (–7)

 18  a (–8) + 20 b 15 – (–8) c –(2) – (–9) d 7 + (–17)

 Reiknaðu dæmin.
 19 a 75 – (20 – 15) b 50 + (30 – 40) c 200 – (25 – 50)

 20 a 4 · (3 + 11) b (7 – 3) · 9 c 6 · (20 + 1)

 21 a (19 + 19) : 2 b 70 : (7 + 3) c (300 – 120) : 5

 22 a 2 + 6 · 5 b 9 · 6 + 4 c 100 – 20 : 4

0–5–10–15–20 5 10 15 20

450 kr. 650 kr. 350 kr.
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og þá sést að einn reitur, þ.e. 10%, 
táknar 1

10 af 20, þ.e. 2 km. Fjórir reitir 
tákna þá 4 · 2 = 8 km. Til að finna 
75% geta nemendur fyrst fundið 70% 
(7 · 2 = 14 km) og síðan 80% (8 · 2 
= 16 km) og þá hlýtur 75% að vera 
mitt á milli 14 km og 16 km, þ.e. 15 
km. Einnig geta nemendur, sem gera 
sér grein fyrir að 75% = 34 hlutar 
fundið fyrst 14 af 20 km (5 km) og 
margfaldað síðan með 3, þ.e. 3 · 5 = 
15 km). Nemendur geta einnig 
fundið kílómetrana, sem eftir eru, 
beint með því að reikna annars vegar 
60% og hins vegar 25% af 20 km. 
Líklega gera flestir nemendur sér 
grein fyrir að 25% = 14 þannig að í 
b-lið er 14 af 20 = 5 km sem Eyvindur 
á eftir að ganga. 

Leysi nemendur verkefnið á 
mismunandi vegu er rétt að þeir fái 
tækifæri til að kynna og útskýra 
aðferðir sínar hver fyrir öðrum.

strik fyrir tíundu hlutana. Einnig geta 
þeir notað ljósritunarblað 3 (Talna-
línur 0–2) aftast í þessari bók. 

Nr. 7.93
Nemendur geta annaðhvort reiknað 
afsláttinn og dregið hann frá upp-
runalega verðinu eða reiknað beint 
annars vegar 80% og hins vegar 70% 
af upprunalega verðinu. Kennari 
bendir nemendum á að skoða 
myndina. Þar er upphæðinni 1800 kr. 
skipt í tíu hluta þannig að hver hluti 
er einn tíundi, þ.e. 10%. Það þýðir að 
hver reitur samsvarar 180 krónum 
en það geta nemendur einmitt notað 
til að reikna afslættina.

Nr. 7.94
Eins og í verkefninu á undan geta 
nemendur annaðhvort fundið hve 
marga kílómetra prósentin fela í sér 
og draga þá frá 20 km (40%). Á 
myndinni er 20 km skipt í tíu hluta 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 96 Æfingasíða 1
Nr. 7.88
Nemendur segja til um hve stór hluti 
af hverri hundraðreitatöflu er litaður. 
Heil tafla er 100% og því er hver 
reitur 1%.
■ Ef heil hundraðreitatafla táknar 

töluna 1 – hvaða tölur tákna þá bláu 
reitirnir?(0,30 í a-lið, 0,75 í b-lið og 
0,06 í c-lið.)

■ Hvernig skrifið þið þessar sömu tölur 
með almennum brotum?  
( 30
100

 eða 3
10 í a-lið, 75

100 eða 34 í b-lið 
og 6

100
 eða 3

50 í c-lið.)

Nr. 7.89
Ganga þarf úr skugga um að nem-
endur skilji að 100% táknar heildina 
og út frá því geti þeir fundið 1%. Þar 
að auki eiga nemendur að geta sagt 
til um 10%, 25% og 50%. Með 
hliðsjón af því geta þeir síðan 
reiknað ýmis önnur prósent af 
fjöldanum, sem gefinn er upp, með 
því að margfalda töluna, sem 1% 
táknar, með prósentunum sem spurt 
er um.

Nr. 7.90–7.91
Nemendur reikna tölurnar sem 
prósentin fela í sér. Þeir geta annað-
hvort reiknað út frá 1% eða 10%; 
einnig geta þeir hugsað út frá því að 
10% sé einn tíundi hluti, 20% einn 
fimmti hluti og 50% helmingurinn.

Nr. 7.92
Nemendur teikna myndina og skrá 
tölurnar sem vantar í reitina. Þeir 
þurfa ekki að teikna talnalínuna af 
nákvæmni. Það er t.d. nóg að þeir 
merki 0,  0,50 og 1 og merki ef til vill 

Viðfangsefni
■ Prósentureikningur
■ Tengsl milli almennra brota, 

tugabrota og prósenta
■ Formúlur í töflureikni
■ Samlagning og frádráttur með 

negatífum tölum

Búnaður
■ Ef til vill talnalína 0–1,5, skipt í 

tíundu hluta og hundraðshluta 
(ljósritunarblað 3 (Talnalínur 
0–2) aftast í þessari bók)

Æfingasíða 1

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 36–41      

 7.88 Hve mörg prósent af reitunum eru lituð í hverju verkefni?
  a   b  c

 7.89 Hvað er 1% af
  a 200 nemendum? c 50 eplum? 
  b 800 krónum? d 170 bílum?

 7.90 Hvað eru
  a 10% af 200 kílógrömmum? 
  b 20% af 1000 metrum?
  c 50% af 90 lítrum?

 7.91 Hvað eru
  a 5% af 80? b  25% af 20? c  60% af 300?

 7.92  Teiknaðu myndina hér á eftir og skráðu tölurnar sem vantar  
í reitina.

  

  

  

 7.93 Dagatal kostar 1800 kr.
  a   Hvað kostar dagatalið þegar
  það er selt með 20% afslætti?
  b Hvað myndi dagatalið kosta með 30% afslætti?

 7.94  Eyvindur ætlar að hlaupa 20 km. 
Hve langa vegalengd á hann eftir að  
hlaupa þegar hann hefur hlaupið

  a 40% leiðarinnar? b 75% leiðarinnar?

2 nemendur 

200 nemendur = 100%

0 0,50 1

Prósent

Tugabrot

Almenn brot

0,06

25%

40
100

0% 100%

0 1800

0% 100%

0 20
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geta fundið 10% og að þeir skilji að 
þá þarf að deila í heildina með 10. 
Kennari afhendir nemendum tóma 
hundraðreitatöflu til að hafa fyrir 
framan sig og einnig rétthyrning sem 
skipt hefur verið í tíundu hluta. 
– Hvað er 20% af 1000 m?  

(100 + 100 = 200 m.)
1000 m

100100
0% 10% 100%20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Á bls. 97 er mælt með að nemendur, 
sem eiga í basli með þessa náms-
þætti, tengi allan útreikning við 
talnalínuna. Kennari leggur minni 
áherslu á óhlutbundna aðferð við 
samlagningu og frádrátt með 
negatífum tölum. Betra er að kennari 
beini athygli nemenda að raunveru-
legum aðstæðum og atburðum, t.d. 
hitamælingum, og athugi hvort 
nemendur geti fundið svörin.

Erfiðari verkefni og raunverkefni
Plús og mínus (spil)
Búnaður: Spilastokkur með öllum 
spilunum. Ás táknar 1, gosi táknar 11, 
drottning 12 og kóngur 13.

Spilið er fyrir tvo eða þrjá leikmenn. 
Þeir búa fyrst til „spilaborð“ eins og 
þetta á A4-blað sem komið er fyrir 
milli nemenda.

Í rétthyrningunum þarf að vera pláss 
til að leggja spil. Leikmenn draga til 
skiptis fjögur spil sem leggja skal á 
reitina fjóra. Svart spil táknar pósitífa 
tölu, rautt spil táknar negatífa tölu. 
Hjarta 5 táknar þá töluna –5 en 
spaða 9 táknar töluna 9.

Leikmenn skrifa talnadæmi og reikna 
svarið. Þeir keppast um að fá sem 
hæst svar. Sá sem vinnur hverja 
umferð fær 1 stig. Sá vinnur spilið 
sem er fyrstur að fá 10 stig.

Dæmi: Leikmaður dregur hjarta ás, 
tígul þrist, tígul drottningu og spaða 
sjö. Hann raðar spilunum þannig í 
reitina:

Dæmið verður svona:
(− 1) − (− 12) + 7 − (− 3) = − 1 + 12 
+ 7 + 3 = 21

b) (−3) − (− 14) = (− 3) + 14 = 11
c) (− 5) – 4 = − 9

Ef nemendur hafa hugsað öðruvísi, 
t.d. lagt saman 3 og 6 (a-liður), þá 
gefur það gott tækifæri til að sýna 
hvernig aðferðirnar tengjast.

Nr. 7.98
Nemendur reikna dæmin. Gott er að 
nota talnalínu sem hjálpartæki.

Nr. 7.99
Nemendur eiga að skrifa + eða 
– milli allra talnanna og reikna síðan 
dæmið. Fyrst búa þeir til dæmi með 
eins stóru svari og mögulegt er, þar 
næst með minnsta mögulega svarinu 
og að lokum á svarið að verða 0.

Auðveldari verkefni
Aðalatriðið á bls. 96 er að nemendur 
geti fundið 1% af tölu og margfaldi 
síðan með prósentunum sem finna 
skal. Einnig er mjög gott ef nemendur 

 Bls. 97 Æfingasíða 2
Nr. 7.95
Nemendur skrifa formúluna fyrir 
hagnaðinn í skólasjoppunni (þ.e. 
=B3–C3). Þeir nota síðan sömu 
formúlu og reikna hagnaðinn hvern 
dag umrædda viku. Suma dagana er 
tap á reksrinum. Að lokum finna 
nemendur hagnað vikunnar í heild.

Nr. 7.96
Nemendur geta notað talnalínuna 
sér til hjálpar í þeim dæmum sem 
talnasvið talnalínunnar nær yfir. Sjá 
bls. 84–85 í þessari bók.

Nr. 7.97
Nemendur nota aðferðir sem þeir 
kjósa til að vinna þetta verkefni. Þeir 
geta til dæmis lesið af hitamælunum. Í 
upprifjuninni skrifar kennari þessi 
dæmi sem lokahitastigið mínus 
byrjunarhitastigið, þannig:

a) 3 – (− 6) = 3 + 6 = 9

Æfingasíða 2

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 41–45      

 7.95 Jón gerði á hverjum degi 
  yfirlit yfir tekjur og gjöld  
  í skólasjoppunni. 
  Hann skráði upplýsing- 
  arnar í töflureikni sem  
  reiknaði út hagnaðinn. 
  Taflan til hægri sýnir  
  yfirlitið eina vikuna.
  a  Hver var formúlan í reit D3 sem reiknaði út 1400 króna 

hagnað á mánudegi?
  b Notaðu sömu formúlu og reiknaðu út hagnaðinn aðra  
   daga vikunnar.
  c Hver var hagnaðurinn samtals alla vikuna?

 7.96 Reiknaðu dæmin.
  a  12 + (–7) c (–8) + (–3) e –14 + (–2) g 15 + (–26)
  b  10 – 28 d (–13) + 16 f (–5) – 23 h (–88) + 77

 

 7.97 Finndu hve mikið hitinn hækkar eða lækkar?

  a  frá –6° til 3° b  frá –14° til –3° c  frá 4° til –5°

 7.98 Reiknaðu dæmin.
  a  20 – (–13) c 15 + (–5) e –2,5 – (–1,9) g 70 + (–77)
  b  30 + (–15) d (–24) + 20 f –1,7 – 1,6 h (–60) – (–66)

 7.99 Skrifaðu annaðhvort + eða – milli talnanna þannig að
  a svarið verði eins stórt og hægt er;
  b svarið verði eins lítið og hægt er;
  c svarið verði 0.
  

–8       5       –4       7      –6 =

0–5–10–15–20 5 10 15 20
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A B C D

1 Skólasjoppan

2 Dagur Tekjur Gjöld Hagnaður

3 Mánud. 6500 5100 1400

4 Þriðjud. 3800 5000

5 Miðvikud. 3400 4700

6 Fimmtud. 6100 4900

7 Föstud. 8500 6200

8 Laugard. 9000 6700
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 Bls. 99 Geturðu þetta?
Nr. 7.109
Nemendur nota fjórum sinnum 
töluna 4 til að búa til dæmin. Þeir 
mega nota allar reikniaðgerðirnar 
fjórar og sviga. Nota þarf töluna 4 
fjórum sinnum í hverju dæmi. 
Nemendur reyna fyrst að búa til 
svörin 0–3:

0 = 4 + 4 − 4 − 4

1 = 4 + 4
4 + 4

4 · 4
4 + 4 4 

4 + 4 +4  = 

15
100

12
20

45
100

16
40 2500

500 36
75

72
150

12
25

48
100

9
20

27
60

26
52

180
400

5
25

4
10

1
3

1
6

2
3

1
12

450
1500

850
2400

500
1200

30
100

3
10

75
100

3
4

61
100

6
100

3
50

8
8

16
8

12
4

2 = 4 + 4
4 + 4

4 · 4
4 + 4 4 

4 + 4 +4 = 

15
100

12
20

45
100

16
40 2500

500 36
75

72
150

12
25

48
100

9
20

27
60

26
52

180
400

5
25

4
10

1
3

1
6

2
3

1
12

450
1500

850
2400

500
1200

30
100

3
10

75
100

3
4

61
100

6
100

3
50

8
8

16
8

12
4

3 = 4 + 4
4 + 4

4 · 4
4 + 4 4 

4 + 4 +4  = 

15
100

12
20

45
100

16
40 2500

500 36
75

72
150

12
25

48
100

9
20

27
60

26
52

180
400

5
25

4
10

1
3

1
6

2
3

1
12

450
1500

850
2400

500
1200

30
100

3
10

75
100

3
4

61
100

6
100

3
50

8
8

16
8

12
4 

Því næst reyna nemendur að finna 
eins mörg svör og hægt er á talna-
sviðinu 0–50.

Nr. 7.110
Nemendur fara eins að og í dæmi 
7.109 en nota að þessu sinni töluna 

Nr. 7.108
Nemendur rannsaka hvað gerist 
þegar einn eða fleiri svigar eru settir 
í dæmið. Hér á eftir má sjá nokkur 
afbrigði:

24 : 2 + 4 − 3 + 5· 6 − 5 − 1 =
12 + 4 − 3 + 30 − 5 − 1 = 37

24 : (2 + 4) − 3 + 5· 6 − 5 − 1 =
4 − 3 + 30 − 5 − 1 = 25

24 : 2 + 4 − (3 + 5)· 6 − 5 − 1 =
12 + 4 − 48 − 5 − 1 = − 38

 
Þegar nemendur hafa prófað sig 
áfram um stund eiga þeir að reyna 
að búa til stærsta og minnsta 
mögulega svarið. Þeir þurfa að 
rökstyðja að svarið, sem þeir finna, 
sé hið stærsta/minnsta mögulega.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 98 Æfingasíða 3
Nr. 7.100–7.104
Nemendur búa til dæmi með sviga 
við hvert orðadæmi og reikna þau. 
Tilgangurinn með verkefnunum er 
annars vegar að nemendur geti bæði 
lesið og skilið dæmin og fundið 
svörin og hins vegar að geta skráð 
orðadæmi sem þessi sem talnadæmi 
með sviga, svo og leyst þau. Ein-
hverjum nemendum finnst ef til vill 
auðveldara að leysa dæmin án sviga, 
til dæmis í tveimur þrepum. Dæmi 
7.100 má með þeirri aðferð leysa 
með því að reikna fyrst verðið á 
fimm drykkjum og leggja þá upphæð 
við verðið fyrir fimm ísa. Samt sem 
áður er rétt að hvetja nemendur, 
sem þetta gera, til að skrá dæmið 
sem talnadæmi: 5 · (140 + 120) sem 
þeir leysa þannig: 5 · 140 + 5 · 120. 
Önnur aðferð við að leysa þetta 
dæmi er að leggja saman inni í 
sviganum fyrst – það er verðið fyrir 
einn ís og einn drykk – og margfalda 
síðan: 5 · 260.

Nr. 7.105–7.107
Gott er að minna nemendur á 
forgangsröð reikniaðgerða: Alltaf er 
hægt að reikna út úr sviganum fyrst. 
Því næst er margfaldað og deilt og 
loks lagt saman og dregið frá. 
Margföldunardæmin má reikna með 
því að eyða sviganum. Í dæmi 7.105b 
má fara þannig að: 5 · 20 – 5 · 4 = 
100 – 20 = 80. Einhverjum finnst ef 
til vill auðveldara að reikna 5 · 16 og 
það er hið besta mál. Gott er að 
ræða við nemendahópinn um hvers 
vegna svarið verður rétt. Kennari 
getur hjálpað nemendum að átta sig 
á að sama svarið kemur út með því 
að skoða orðadæmin ofar, einkum 
rétthyrningslíkanið í dæmi 7.103.

(Athygli skal vakin á að ef nemendur 
reikna 5 · 16 með hinni hefðbundnu 
reikningsaðferð þá eru þeir í raun að 
reikna dæmið 5 · (10 + 6) þannig: 5 · 
10 + 5 · 6.)

Æfingasíða 3

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 44–51      

 Búðu til talnadæmi með sviga við hvert orðadæmi.  
Reiknaðu síðan dæmin.

 7.100  Sverrir keypti fimm ísa og fimm drykki.  
Hvað þarf hann að borga?

 7.101  Linda átti 250 kr. Hún keypti strokleður á 55 kr.  
og notaði afganginn til að kaupa þrjá blýanta. 
Hvað kostaði hver blýantur?

 7.102  Eyvindur átti 430 kr. í veskinu sínu. Hann fékk 900 kr. frá afa 
og gaf litla bróður helminginn af öllum peningunum sínum. 
Hve mikið fékk litli bróðir?

 7.103  Sundlaug nokkur er í tveimur  
hlutum eins og sést á myndinni. 
Hvert er flatarmál botnsins?

 7.104  Jóhanna keypti belti á 450 kr. og slæðu sem var þrefalt dýrari. 
Hún borgaði með 2000 króna seðli. 
Hvað fékk hún til baka?

 7.105 Reiknaðu dæmin.
  a 8 · (6 + 3) c 100 : (7– 2) e (210 – 36) · 4

  b 5 · (20 – 4) d 200 : (9 + 16) f (83 + 7) : 4

 7.106 Reiknaðu dæmin.
  a 10 + 3 · 15 c 22 · 4 + 20 e 50 – 15 : 3 + 30
  b 5 · 12 + 18 · 3 d 10 + 5 · 9 – 3 f 100 : 4 – 80 : 20 – 35 : 7

 7.107 Reiknaðu dæmin.

 
 7.108 Settu einn eða fleiri sviga í þetta dæmi.
   24 : 2 + 4 – 3 + 5 · 6 – 5 - 1
  a Hvað er stærsta svarið sem þú getur fengið?
  b Hvað er minnsta svarið sem þú getur fengið?

4 m 12 m

6 
m

a (20 – 7) · 3 + 11 b 60 : (13 – 9) – 7 + 9
  20 – 7 · 3 + 11   60 : (13 – 9) – (7 + 9)

98
7 • Reikningur

Viðfangsefni
■ Svigar í reikningi
■ Forgangsröð reikniaðgerða
■ Jöfnur
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Auðveldari verkefni
Á bls. 98 má láta einhverja nemendur 
sleppa því að skrá orðadæmin sem 
talnadæmi með sviga. Einnig má leyfa 
þeim að nota vasareikni. Varðandi 
neðstu dæmin er rétt að rifja upp 
með nemendum reglurnar um að 
eyða sviganum fyrst eða reikna fyrst 
út úr sviganum; þar næst á að 
margfalda og deila og að lokum 
leggja saman og draga frá.

Varðandi dæmin á bls. 99 er rétt að 
nemendur einbeiti sér sérstaklega að 
dæmi 7.109 og 7.113. Gagnlegt er 
fyrir nemendur, einkum í dæmi 7.113, 
að búa til níu lítil spjöld með töl-
unum 1 til 9. Auðveldara er að kanna 
mögulegar lausnir með töluspjöldum 
sem þessum sem hægt er að flytja til.

Erfiðari verkefni og raunverk-
efni
Að fá 1 (spil)
Búnaður: Vasareiknir.

Spilið er fyrir tvo leikmenn eða 
tvö lið með tveimur leikmönnum í 
hvoru liði. Leikmaður A velur sér 
leynitölu, heila tölu á bilinu 1–100. 
Leikmaður B giskar á hver leynitalan 
sé. Leikmaður A notar vasareikninn 
og deilir í töluna, sem leikmaður B 
stingur upp á, með leynitölunni sinni 
og sýnir leikmanni B svarið. Ef svarið 
verður með fleiri en tveimur 
aukastöfum á einungis að nota tvo 
fyrstu. Leikmaður B heldur áfram að 
giska á tölu allt þar til vasareiknirinn 
sýnir 1. Þá skipta leikmenn um 
hlutverk. Halda þarf yfirlit yfir hve 
mörgum sinnum leikmenn þurfa að 
giska áður en þeir finna hina réttu 
tölu. Sá sem giskar sjaldnar fær 1 stig. 
Sá vinnur sem er á undan að fá þrjú 
stig.

Dæmi:
Leikmaður 1 velur 64 sem leynitölu. 
Leikmaður B giskar á 35. A reiknar 
þá dæmið: 35 : 64 = 0,54. Leikmaður 
B veit þá að hann hefur giskað á of 
lága tölu úr því að svarið var lægra 
en 1. Hugsi hann sig um getur hann 
einnig reiknað út að talan, sem hann 
giskaði á, hlýtur að vera um það bil 
helmingurinn af leynitölu úr því að 
svarið var um það bil 0,5. Hann 
giskar því næst á 70. Leikmaður A 
reiknar út 70 : 64 = 1,09. Nú veit B 
að hann hefur giskað á of háa tölu en 
að hann hafi nálgast hina réttu.

áfram með ýmsum tölum. Einnig 
nægir að nota rökhugsun í a- og c-lið 
til að finna svörin og gott er að nota 
þá liði í upprifjuninni. Í a-lið verður 
vinstri hlið jöfnunnar 0, sama hvaða 
tölu x táknar. Gildi hægri hliðarinnar 
er 2x og til að það verði líka 0 hlýtur 
x að vera 0.

Í c-lið er gildi hægri hliðarinnar 1, 
sama hvaða tölu x táknar. Verkefnið 
felur þá í sér að finna tölu sem 
margfölduð með sjálfri sér gefur 
svarið 1. Þar með hlýtur x að vera 1.

Nr. 7.113
Nemendur skrá í eyðurnar tölur á 
bilinu 1–9 þannig að svörin verði 
rétt. Tvö dæmi eru í hverjum liðanna 
a, b og c. Ekki má nota sömu tölu 
tvisvar í hverjum lið. Þess vegna þarf 
að nota átta af tölunum níu (1–9) í 
hverju dæmapari.

5 fimm sinnum. Þeir búa til dæmi og 
reyna að fá svör á talnabilinu 0–10.

Nr. 7.111
Nemendur finna hvaða tölu x táknar 
í hverju dæmi. Gott er að minna á 
„þumalfingursaðferðina“: Þeir halda 
þumalfingrinum yfir x-inu og spyrja:
– Hvaða tala þarf að vera undir 

þumalfingrinum til að jafnt sé 
báðum megin við jöfnumerkið?

Í a-lið verður spurningin þessi: Hvaða 
tölu þarf að margfalda með 10 til að 
fá 70? Svarið verður 7 þannig að gildi 
stæðunnar í sviganum er 7. Þá er x + 
2 = 7 og x = 5.

Nr. 7.112
Nemendur finna hvert gildið á x 
hlýtur að vera til að jafnt sé báðum 
megin við jöfnumerkið. Þetta er eins 
konar „íhugunarverkefni“, frábrugðið 
verkefni 7.111. Nemendur prófa sig 

Geturðu þetta?

 

7.109 Notaðu töluna 4 fjórum sinnum og búðu til dæmi með  
  mismunandi svörum. Þú getur notað allar reikniaðgerðirnar  
  fjórar og sviga en þú þarf að nota töluna 4 fjórum sinnum í  
  hverju dæmi.
  a Búðu til dæmi með svörum frá 0 til 3.
  b Hve mörg svör geturðu búið til sem eru frá 0 til 50?

 7.110 Notaðu töluna 5 fimm sinnum og búðu til dæmi þar sem  
  svörin eru frá 0 til 10.

 7.111 Hvaða tölu táknar x?
  a 10 · (x + 2) = 70 d 25 + 4 · 8 – x = 0
  b x · 11 + 8 · 2,5 = 75 e (210 – x) · 4 = 80
  c x : (19 – 4) = 4 f 350 : 5 – 100 : x = 50

7.112 Hvaða tölu táknar x?
  a 

x – x = x + x
 b 

x + x = x · x
 c 

x · x = x : x
 

 7.113  Skrifaðu tölu á talnasviðinu 1–9 í hvern reit. Þú þarf að nota 
átta mismunandi tölur í reitina í hverjum lið.

  a (    +    ) + (    –    ) = 19

   (    +    ) – (    –    ) =   9

  b       ·         +      :        = 47

   (    –    )  ·  (    –    ) =   1

  c       ·        –  (    –    ) =   0

   (    –    )  : (    –    ) =   2 

Í hverju dæmi 
tákna x-in sömu 

töluna.

4 + (4 + 4) : 4 = 4 + 8 : 4 = 4 + 2 = 6

Ég bjó til dæmi!
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8	 Mynstur	og	algebra

Þessi	kafli	hefst	á	rúmfræði	og	
mynstri.	Nemendur	læra	um	
flutninga,	þ.e.	speglun,	hliðrun	og	
snúninga,	en	þeir	einkennast	af	
því	að	upprunalega	myndin	og	sú	
sem	verður	til	við	flutninginn	
verða	eins,	þ.e.	lögun	og	stærð	
helst	óbreytt.	Aðgerðirnar	breyta	
hvorki	formi	eða	stærð	hlutanna	
eða	myndanna.	Nemendur	læra	að	
gera	þessar	aðgerðir	og	sjá	hvernig	
þær	birtast	í	mynstrum.	Sérstök	
áhersla	er	lögð	á	að	nemendur	
geti	gert	þessar	aðgerðir	í	hnita-
kerfi.	Þannig	geta	nemendur	rifjað	
upp	hvernig	hnit	eru	notuð	til	að	
lýsa	staðsetningu	og	flutningi.	
Seinni	hluti	kaflans	fjallar	um	
algebru.	Nemendur	læra	að	lýsa	
algengum	mynd-	og	talnamynstr-
um,	reiknireglum	og	jöfnum	þar	
sem	breytur	koma	við	sögu.	Með	
verkefnum	úr	daglegu	lífi	munu	
nemendur	læra	að	nota	táknmál	
algebrunnar	og	kynnast	því	að	
stundum	er	um	að	ræða	breytu	
sem	táknar	mismunandi	tölur	(t.d.	
í	talnamynstrum	og	formúlum)	en	
í	önnur	skipti	hefur	hún	ákveðið	
gildi	(t.d.	í	jöfnum).	Þegar	nem-
endur	ná	valdi	á	þessum	atriðum	
geta	þeir	fundið	aðferðir	á	eigin	
spýtur	til	að	setja	upp	algebru-
stæður,	setja	inn	tölur	fyrir	breytu	
og	leysa	jöfnur.	Tilgangurinn	með	
þessum	kafla	er	ekki	að	kenna	
nemendum	reglur	til	að	reikna	út	
úr	algebrustæðum.

eða einkenni hlutar eða myndar sem 
tengist ákveðinni aðgerð, sjá bls. 106.

 Bls. 101
Fróðleiksreitur
Nemendur hafa fengist við flutninga 
áður. Mikilvægt er að vekja athygli 
þeirra á að enginn flutninganna, 
speglun, hliðrun eða snúningur, 
breytir formi eða stærð myndar eða 
hlutar. Ef myndin, sem flutt hefur 
verið, er klippt út passar hún 
nákvæmlega ofan á upprunalegu 
myndina. Þær eru eins.

Speglun, hliðrun, snúningur, 
stækkun eða minnkun kallast einu 
nafni færslur en þrjár fyrstnefndu 
færslurnar kallast flutningar. Færsl-
urnar stækkun og minnkun gefa ekki 
af sér eins myndir þar sem stærðin 
breytist. Myndirnar eru hins vegar 
einslaga.

kallast „rauða höllin“ en hún er í 
Granada á Spáni. Hún er á heims-
minjaskrá UNESCO og er jafnframt 
eftirsóttasti ferðamannastaður 
Spánar. Höllin var byggð af múslimum 
á 13. og 14. öld þegar Al Ahmar var 
leiðtogi þeirra. Höllin er einkum 
þekkt fyrir hin stórkostlegu mósaík-
mynstur. Ef mynstrin eru skoðuð 
nánar má sjá mismunandi rúmfræði-
lega flutninga eins og hliðrun, speglun 
og snúning. Til að rifja þessi hugtök 
upp með nemendum má fá þeim það 
verkefni að lýsa mismunandi mynstr-
um á myndunum. Hverjar þeirra sýna 
hliðrun, hverjar sýna speglun og 
hverjar snúning? Einhverjir munu ef 
til vill segja að nokkur mynstranna 
séu samhverf og það er alveg rétt. 
Munurinn á hugtökunum samhverfa 
og speglun er sá að speglun er 
aðgerð sem menn framkvæma. 
Samhverfa er hins vegar eiginleiki 

Í þessum kafla muntu læra um

•	 rúmfræðileg	mynstur;	eins	myndir	sem	fást	með		
flutningunum,	hliðrun,	speglun	og	snúningi

•	 myndtölur	og	talnamynstur
•	 algebru,	að	skrifa	reiknireglur		
	með	bókstöfum

•	 jöfnur
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Viðfangsefni
■ Rúmfræðileg mynstur í listum 

og arkitektúr
■ Kynning á flutningum, þ.e. 

hliðrun, speglun og snúningi

Búnaður
■ Skæri, pappi

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 100
Samræðumynd
Á myndinni má sjá einstök smáatriði 
frá Alhambra-höllinni sem einnig 
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þar sem síðari speglunin myndi flytja 
myndina aftur í upprunalegu myndina. 

Nr. 8.3
Hugtakið eins eða eins myndir sem 
kynnt var til sögunnar í kafla 4 í Stiku 
3a er rifjað upp. Stundum er notað 
lýsingarorðið aljafna og nafnorðið 
aljöfnun en í þessu námsefni hefur 
hugtakið eins frekar orðið fyrir 
valinu. Myndir sem hafa sama form 
og sömu stærð eru eins. Það merkir 
að þær hafa jafn langar hliðar og jafn 
stór horn. Þær þekja hvor aðra 
nákvæmlega þegar þær eru lagðar 
hvor ofan á aðra. Nemendur ræða 
saman um hvaða myndir eru eins 
eftir hina mismunandi flutninga. 
Skilyrðið er að stærð myndanna 
breytist ekki. Þess vegna er það 
einungis myndin lengst til hægri sem 
sýnir flutning, þ.e. speglun. 

Nr. 8.4
Nemendur finna hvaða flutningar 
eiga við í hverjum lið enda eru 
myndirnar, sem tilgreindar eru, eins. 
Tvær lausnir eru á verkefnum a- og 
e-liðar og því þurfa nemendur að 
leita að öllum möguleikum. Enn og 
aftur er mikilvægt að nemendur lýsi 
flutningunum nákvæmlega: að þeir 
tilgreini spegilásinn, sýni snúnings-
punktinn og nefni fjölda gráða, sem 
snúið er, og lýsi svo hliðruninni.

Auðveldari	verkefni
Nemendur vinna saman í pörum. 
Þessi verkefni fela í sér mörg 
rúmfræðihugtök sem nemendur hafa 
fengist við áður. Heppilegt er að þau 
séu rifjuð upp í slíkri samvinnu frekar 
en að hver og einn nemandi reyni að 
rifja þau upp á eigin spýtur. 

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Tangram
Búnaður: Tangram, sjá ef til 
vill verkefnablað 5.97 
(Tangram) í verkefnahefti 
Stiku 1a.

Nemendur nota tangram-
bútana. Þeir geta fyrst 
flokkað þá eftir hugtökunum 
eins og einslaga. Síðan búa 
þeir til eins myndir með bútunum 
eða nota þá sem snið og teikna 
kringum þá.

hins vegar snúið um punkt sem er 
ofar í þríhyrningnum.

Nr. 8.2
Nemendur klippa út mynd úr pappa 
og nota hana sem snið. Myndin á að 
vera frekar einföld en ekki endilega 
marghyrningur. Nemendur búa til 
þrjú mynstur, eitt með hliðrun, annað 
með speglun og hið þriðja með 
snúningi. Nemendur framkvæma 
þessa flutninga með því að teikna 
fyrst kringum sniðið, flytja síðan 
sniðið og teikna kringum það eftir 
flutninginn. Kennari hvetur nemendur 
til að hliðra og snúa meira en einu 
sinni. Hvað speglun varðar er ekki 
sniðugt að spegla oftar en einu sinni 

Nr. 8.1
Nemendur skoða mynstrin og reyna 
að finna hliðrun, snúning og speglun. 
Þeir lýsa þessum flutningum af 
nákvæmni. Það felur í sér að þeir 
segja ekki einungis til um hvort mynd 
hafi verið spegluð, henni snúið eða 
hliðrað heldur tilgreina nemendur 
– hve mikill snúningurinn er og um 

hvaða punkt er snúið;
– hver spegilásinn er og hvort 

spegilásar eru fleiri en einn;
– hve langt er hliðrað og í hvaða átt.

Gott er að sýna nemendum hvernig 
til dæmis snúningur breytist ef 
hornunum er breytt eða snúnings-
punkturinn færður til. Í myndunum 
tveimur hér á eftir hefur efsta 
þríhyrningnum verið snúið tvisvar, 
120° og 240°. Í vinstri myndinni er 
snúið um miðpunkt neðri línu efsta 
þríhyrningsins. Í hægri myndinni er 

Hliðrun, speglun og snúningur 

 8.1 Skoðaðu myndirnar hér fyrir ofan. Hvaða flutningur hefur  
  átt sér stað? 
  a Hliðrun b Snúningur c Speglun

 8.2 Klipptu út mynd úr pappa. 
  Notaðu sama pappabútinn sem  
  snið og teiknaðu mynstur með
  a hliðrun; 
  b speglun;
  c snúningi.
  d Litaðu mynstrin.

 8.3 a Hvaða myndir hér á eftir sýna form sem eru eins  
   eftir flutning? 
  b Útskýrðu hvers vegna þetta á ekki við um allar myndirnar.

 8.4 Hver af flutningunum, hliðrun, speglun  
  eða snúningur, mun flytja
  a þríhyrning A í þríhyrning C?
  b þríhyrning D í þríhyrning C?
  c þríhyrning B í þríhyrning D?
  d þríhyrning A í þríhyrning D?
  e þríhyrning B í þríhyrning E?

I II III

A C

D

B

E

Flutningar 
Við	flutninga	fást
eins	myndir	eða	
form.	Stærð	og	
lögun	myndanna
helst	óbreytt.
Flutningar	eru
þrenns	konar: 

Hliðrun:

Speglun:

Snúningur:
 

Eins myndir 
Tvær	myndir		
sem	hafa	sama	
form	og	sömu	
stærð	eru	eins.
Þær	þekja	hvor	
aðra	fullkomlega	
þegar	þær	liggja	
hvor	ofan	á	
annarri.
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■ Hvernig gerum við það? (Hverjum 
punkti samsvarar ein tala á x-ásnum 
og önnur tala á y-ásnum. Þessar tvær 
tölur kallast hnit punktsins. Fyrri tala 
hnitsins er alltaf talan af x-ásnum, 
þ.e. x-hnitið.)

■ Hver eru hnit efsta punkts þríhyrn-
ingsins? (3, 6). Talan 3 kemur af 
x-ásnum og 6 af y-ásnum.

Nemendur hliðra myndinni fjóra 
reiti til hægri og teikna niðurstöð-
una. Þetta kallast lárétt hliðrun, 
þ.e.a.s. hliðrunin er aðeins samsíða 
x-ásnum.

Nr. 8.9
Nemendur teikna þríhyrninginn ABC 
í hnitakerfi. Þeir hliðra honum fjóra 
reiti niður samsíða y-ásnum. Þetta 
kallast lóðrétt hliðrun, þ.e.a.s. 
hliðrunin er aðeins samsíða y-ásnum.

strik á milli þeirra. Þetta kemur enn 
skýrar í ljós þegar mynd er hliðrað í 
hnitakerfi þar sem hnit hornpunkt-
anna eru gefin.

 Bls. 103
Nr. 8.8
Nemendur teikna hnitakerfi eða nota 
ljósritunarblað 1 (Hnitakerfi) aftast í 
þessari bók. Gott er að rifja eftir-
farandi upp með nemendum:
■ Hvað er hnitakerfi? (Það er myndað 

af tveimur talnalínum sem eru 
hornréttar hvor á aðra þannig að 
þær mynda kross.)

■ Hvað kallast þessar tvær talnalínur? 
(Lárétta línan kallast x-ás og lóðrétta 
línan y-ás.)

■ Hvar skerast talnalínurnar tvær? (Þær 
skerast báðar í svokölluðum upphafs-
punkti; hnit hans eru 0,0).)

■ Til hvers er hnitakerfi notað? (Til að 
lýsa staðsetningu punkta.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 102
Sýnidæmi
Í sýnidæminu er hliðrunin í tvennu 
lagi, annars vegar lárétt og hins vegar 
lóðrétt. Þannig er sýnidæmið 
grunnur fyrir nemendur þegar þeir 
kynnast vektorum seinna í náminu.

Benda þarf nemendum á að 
hliðrun fer alltaf eins fram, þ.e.a.s. 
myndunum er hliðrað í ákveðna átt 
og ákveðna vegalengd.

Nr. 8.5
Nemendur lýsa hvernig myndunum 
er hliðrað. Upphafsmyndin í öllum 
verkefnunum er sú sem er skýrast 
teiknuð. Þar næst er henni hliðrað 
tvisvar í hverju verkefni. Lýsa má 
hliðruninni á mismunandi vegu; því er 
best að nemendur leggi fram 
mismunandi tillögur að lýsingu. Gott 
er að ræða sameiginlega um hvort 
allar lýsingarnar séu jafn nákvæmar.

Nr. 8.6
Nemendur teikna myndina í neðra, 
hægra hornið á rúðustrikaða blaðinu 
sínu og hliðra henni samkvæmt 
lýsingunni. Þeir endurtaka hliðrunina 
nokkrum sinnum.

Nr. 8.7
Nemendur teikna mynd eftir eigin 
höfði á rúðustrikað blað. Síðan 
hliðra þeir myndinni nokkrum 
sinnum. Nemendur kunna að gera 
sér grein fyrir að oft hliðrum við 
aðeins hornpunktum myndanna. Ef 
hliðra á marghyrningi má hliðra 
hverju horni fyrir sig og draga í lokin 

Viðfangsefni
■ Flutningur: Hliðrun 
■ Hliðrun í rúðuneti
■ Hliðrun í hnitakerfi samsíða 

x- og y-ás og á ská
■ Merking hornpunkta marg-

hyrninga eftir hliðrun
 
Búnaður
■ Reglustika, rúðustrikað blað
■ Hnitakerfi, sjá ljósritunarblað 

1 (Hnitakerfi) aftast í þessari 
bók

Hliðrun

 8.5 Í hvaða átt og hve marga reiti hefur myndunum verið hliðrað?
  a 

   b  c

 8.6 a Teiknaðu þessa mynd á rúðustrikað blað. 
   Byrjaðu í horninu neðst til hægri. 
  b  Búðu til mynstur með því að hliðra  

myndinni tvo reiti upp og tvo reiti  
til vinstri nokkrum sinnum.

 8.7  Teiknaðu nýja mynd á rúðustrikað blað. Búðu til mynstur með 
því að hliðra myndinni. Skrifaðu í hvaða átt og hve marga reiti 
myndinni hefur verið hliðrað.

Sýnidæmi

Í	hvaða	átt	og	hve	marga	reiti
hefur	myndinni	verið	hliðrað?

Myndinni hefur verið hliðrað tvo reiti til hægri og einn reit niður.

2
1

Hliðrun
Með	því	að
hliðra	mynd
fæst	eins	mynd.

Myndinni	hefur
verið	hliðrað.
Það	merkir	
að	sérhver	
punktur	í	
upphaflegu	
myndinni	
er	fluttur	í	
ákveðna	átt	og
ákveðna	
vegalengd.

8 • Mynstur og algebra
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Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Búa	til	verkefni	með	hliðrun
Nemendur geta búið til verkefni hver 
fyrir annan í stíl við verkefni 8.6. Þeir 
teikna þá mynd annaðhvort í 
hnitakerfi eða á rúðustrikað blað og 
lýsa hliðrun; hlutverk bekkjarfélaga er 
að búa mynstrið til eftir lýsingunni.

er lesið: „A merkt“. Þannig má 
auðveldlega sjá hvaða punktar eiga 
saman auk þess sem greinilegt er 
hvaða punktar tilheyra upprunalegu 
myndinni og hverjir þeirri nýju. Sama 
aðferð verður einnig notuð til að 
merkja upprunalegu punktana og þá 
nýju í tengslum við aðra flutninga en 
hliðrun. 

Auðveldari	verkefni
Í verkefnaheftunum eru fleiri verkefni 
þar sem hliðrun kemur við sögu, sjá 
verkefnablöð 5.108 og 5.109 (Hliðrun 
1 og 2) í verkefnahefti Stiku 1a. Þessi 
verkefni eru auðveldari en verkefni 
bókarinnar. Reitirnir eru stærri og 
nemendur geta teiknað beint á 
verkefnablöðin.

Nr. 8.10
Nemendur teikna þríhyrninginn ABC 
í hnitakerfi. Þeir hliðra honum tvo 
reiti til hægri samsíða x-ásnum og 
fjóra reiti niður samsíða y-ásnum. 
Þetta er kallað hliðrun á ská, þ.e.a.s. 
hliðrunin er bæði lárétt og lóðrétt.

Fróðleiksreitur
Við hliðrun og aðra flutninga er 
unnið út frá upphafsmynd. Síðan er 
gert afrit af henni. Byrjað er á 
þríhyrningi með hornunum A, B og 
C. Í myndinni, sem er eins og sú fyrri 
eftir hliðrunina, hefði mátt kalla 
hornin D, E og F eða eitthvað allt 
annað. En þessi mynd er ekki 
tilviljunum háð. Hún er þess eðlis að 
eftir hliðrunina á einn punkturinn 
rætur sínar í punktinum A, annar í 
punktinum B og sá þriðji í C. Til að 
merkja þetta fá samsvarandi horn á 
nýju myndinni heitin A', B' og C' (A' 

 8.8 a  Teiknaðu þennan þríhyrning  
í hnitakerfi.

  b  Hliðraðu myndinni fjóra reiti til  
hægri samsíða x-ásnum. 

  c  Skoðaðu fróðleiksreitinn til vinstri  
og lýstu hvernig þríhyrningnum var  
hliðrað.

 8.9  a  Teiknaðu þríhyrning í hnitakerfi. Hnitin eiga að vera:  
A (–4, 2), B (–1, 1) og C (–3, 6). 

  b  Hliðraðu þríhyrningnum fjóra reiti niður samsíða  
y-ásnum en láttu x-hnitin vera óbreytt.

  c  Skoðaðu fróðleiksreitinn til vinstri og lýstu hvernig  
þríhyrningnum var hliðrað.

 8.10  a  Teiknaðu þríhyrning í hnitakerfið. Hnitin eiga að vera:  
A (1, –1), B (3, –6) og C (4, –2).

  b  Hliðraðu þríhyrningnum tvo reiti til hægri samsíða  
x-ásnum og fjóra reiti niður samsíða y-ásnum.

  c  Skoðaðu fróðleiksreitinn til vinstri og lýstu hvernig  
þríhyrningnum var hliðrað.

Lárétt hliðrun	
Mynd	er	
hliðrað	lárétt
samsíða
x-ásnum.

Lóðrétt 
hliðrun 
Mynd	er	
hliðrað	
lóðrétt
samsíða
y-ásnum.

Hliðrun á ská
Mynd	er	
hliðrað	
bæði	samsíða
x-ásnum	og
y-ásnum.

A er hliðrað í A1,
B er hliðrað í B1 og

C er hliðrað í C1.

A1 er lesið: 
„A merkt“

2 3−2 − 4

1

−1

2

3

4

5

6

Að merkja mynd eftir flutning
Þríhyrningurinn	ABC	hefur	verið	fluttur	og	þá	kemur	fram	
eins	mynd.	Henni	er	gefið	sama	heiti	og	upphafsmyndin	hefur	
nema	að	því	leyti	að	bókstafirnir	eru	merktir: 

A

B

B¹

C

C¹

A¹

103

Hugmyndir	og	athugasemdir



104

vinstri samsíða x-ásnum og niður 
samsíða y-ásnum lækka hnitin sem 
svarar til þess reitafjölda sem 
myndinni er hliðrað.

 Bls. 105
Nr. 8.14
Nemendur teikna mynstrin á 
rúðustrikað blað og þar næst draga 
þeir spegilásana. Speglun er eitthvað 
sem gert er, speglun er aðgerð. 
Samhverfa er aftur á móti eiginleiki 
eða einkenni hlutar eða myndar sem 
tengist fyrrnefndri aðgerð. Í þessu 
námsefni eru orðin samhverfa og 
spegilsamhverfa notuð jöfnum 
höndum enda er fyrrnefnda orðið 
oftast notað í daglegu tali en í 
stærðfræði hefur það víðari merk-
ingu. Ef mynd er spegilsamhverf er 
það fyrir tilstilli speglunar um einn 
(eða fleiri) spegilása. Myndin á vinstri 
spássíu er samhverf um lóðréttan 

merktu punktanna? (Þau verða 11 
minni en samsvarandi punktar á 
upphafsmyndinni.)

Nr. 8.12
Nemendur lýsa hvernig ferhyrningn-
um ABCD er hliðrað í ferhyrninginn 
A'B'C'D'. Hér hækkar x-hnitið um 9 
en y-hnitið um 8.

Nr. 8.13
Nemendur skrá hnit hornpunkta 
ferhyrningsins A'B'C'D' sem til varð 
fyrir hliðrun á ferhyrningnum ABCD 
sex reiti til hægri og þrjá reiti niður. 
Nemendur reyna fyrst að gera þetta 
án þess að teikna ferhyrningana. Sé 
þeim það ofviða geta þeir teiknað 
ferhyrningana. Tilgangurinn er að 
beina athygli nemenda að hnitunum, 
að hægt er að framkvæma flutninga á 
óhlutbundinn hátt einungis með 
reikningi. Ef mynd er hliðrað til 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 104
Sýnidæmi
Sýnidæmið sýnir hvernig nemendur 
geta fundið hvernig mynd hefur verið 
hliðrað og lýst hliðruninni.
■ Hvernig eru hnit punktsins A' í 

samanburði við hnit punktsins A? 
(Fyrra hnitið (x-hnitið) er 9 stærra en 
síðara hnitið (y-hnitið) er óbreytt.)

■ Hvernig tengist það teikningunni? (Ef 
miðað er við punktinn A þá hefur 
honum verið hliðrað 9 reiti til hægri í 
A'.)

■ Hvernig eru hnit punktsins B' í 
samanburði við hnit punktsins B? 
(Hið sama á við og um punktinn A: 
hliðrun níu reiti til hægri.)

■ Gildir það einnig fyrir C'? (Já, vegna 
þess að allri myndinni er hliðrað jafn 
mikið.)

■ Hvað hefði gerst ef til dæmis C hefði 
ekki verið hliðrað jafn mikið samhliða 
x-ásnum?(Þá hefði lögun þríhyrnings-
ins breyst og myndirnar hefðu ekki 
orðið eins.)

Nr. 8.11
Nemendur lýsa hvernig ferhyrningn-
um ABCD er hliðrað í ferhyrninginn 
A'B'C'D'.

Þar næst skrá nemendur hnit 
hornpunktanna átta. Nemendur bera 
saman samsvarandi punkta eins og 
þeir gerðu hér á undan. 
■ Hvernig er mynd ABCD hliðrað? 

(Einn reit til vinstri og 11 niður).
■ Hvernig breytast þá x-hnit allra 

merktu punktanna? (Þau verða 
einum minni en samsvarandi punktur 
á upphafsmyndinni.)

■ Hvernig breytist þá y-hnit allra 

 8.11 a  Hvernig er myndinni ABCD  
hliðrað í A1B1C1D1?

  b  Skráðu hnit hornpunktanna  
í báðum myndunum. 
Búðu til töflu.

 8.12 a  Hvernig er myndinni  
ABCD hliðrað í A1B1C1D1?

  b  Skráðu hnit horn- 
punktanna í báðum  
myndunum.  
Búðu til töflu.

 8.13   Hornin í ferhyrningnum ABCD hafa eftirfarandi hnit:
   A (–5, –2), B (–2, 1), C (–2, 4), D (–5, 4).
  Ferhyrningnum hefur verið hliðrað á ská sex reiti til  
  hægri og þrjá reiti niður. Búðu til töflu og skráðu hnit  
  hornpunktanna í mynd A1B1C1D1 – án þess að teikna myndina. 

Sýnidæmi

Hvernig	er	myndinni	ABC		
hliðrað	í	myndina	A1B1C1?

Myndinni ABC er hliðrað lárétt níu reiti til hægri.
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B¹A¹
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D¹ C¹

Mynd ABCD Mynd A1B1C1D1

A (4, 3) A1 (3, –8)
B (8, 7) B1 (      )
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Viðfangsefni
■ Hliðrun í hnitakerfi
■ Speglun um spegilás
■ Samhverfar myndir

Búnaður
■ Rúðustrikað blað, reglustika, 

litblýantar
■ Ef til vill ferningar fyrir 

verkefni 8.15, sjá ljósritunar-
blað 2 (Lítil rúðunet) aftast í 
þessari bók
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Nr. 8.16
Nemendur teikna myndirnar á 
rúðustrikað blað og spegla þær um 
spegilásinn. Þeir þurfa að vanda sig 
við að teikna spegilásana í myndirnar. 
Ef spegilásinn er á ská verður 
verkefnið allmiklu erfiðara!

Auðveldari	verkefni
Eigi einhverjir nemendur erfitt með 
fínhreyfingar og að lita og púsla með 
litlum bútum er betra að þeir vinni 
verkefnablöð þar sem teikna á 
spegilása og samhverfar myndir í 
rúðunet og punktablöð, t.d. verkefna-
blöð 5.113, –5.115 (Samhverfa í 
rúmfræðiformum, Spegilmyndir í 
rúðuneti og Spegilmyndir á punktablaði) 
í verkefnahefti Stiku 1a.

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot	um	samhverfu
Á verkefnablöðum 5.116 og 5.117 
(Samhverfa 1 og 2) í verkefnahefti 
Stiku 1a eru heilabrot á tveimur 
þyngdarstigum; þar eiga nemendur 
að raða saman mismunandi fern-
ingum og búa til samhverf mynstur.

Raunverkefni
Flísalagnir	með	múslimsku	
mynstri
Hér fyrir neðan er mynd af hluta 
veggs í hinni frægu Alhambra-höll (sjá 
nánar bls. 100). Þetta mynstur er 
notað í mörgum múslimskum 
skreytingum. Hér fyllir sami búturinn, 
grunnformið, út í allan flötinn. Þetta 
getum við kallað „flísalagnir“ eða 
mósaík. Í þessu námsefni hefur áður 
verið fjallað um aðferðir í mósaík, 
meðal annars í kennarabók Stiku 3a, 
bls. 129.

Það er sérstakt við 
einmitt þetta mynstur 
að hver bútur er 
byggður upp út frá 
samhverfu, sjá nánari 
lýsingu á bls. 129 í 
þessari bók.

Samþætting	við	kristin	fræði,	
siðfræði	og	trúarbragðafræði
Á verkefnablöðum 5.111 og 5.112 
(Trúartákn 1 og 2) eru verkefni þar 
sem nemendur eiga að finna og 
teikna spegilása í margs konar 
trúarleg tákn.

hina mismunandi möguleika á að 
raða ferningunum fjórum saman og 
teikna alla spegilása í myndirnar.

spegilás. Hún er ekki samhverf um 
láréttan spegilás. Ef sagt er að mynd 
sé samhverf þarf að segja til um hver 
eða hverjir spegilásarnir eru.

Á bls. 106 verður fjallað um aðra 
tegund samhverfu, nefnilega snún-
ingssamhverfu.

Nr. 8.15
Nemendur búa til mynstur í ferningi 
sem skipt hefur verið í 4 reiti. Gott 
er að nota ljósritunarblað 2 (Lítil 
rúðunet) aftast í þessari bók. Þetta 
mynstur er endurtekið þannig að 
nemendur hafi í höndunum fjóra 
alveg eins ferninga sem skipt hefur 
verið í fjóra reiti. Nemendur raða 
ferningunum fjórum saman og búa 
þannig til stærri ferning. Þetta geta 
þeir gert á mismunandi vegu. Þeir 
kanna hina ýmsu möguleika og reyna 
að taka eftir hvaða spegilásar eru í 
hinni endanlegu mynd. Þeir teikna 

Speglun

 8.14 a Teiknaðu þetta mynstur á rúðustrikað blað.
  b Teiknaðu spegilás í hverja mynd.

 8.15 Í mynd C í verkefni 8.14 má sjá  
  að þetta mynstur endurtekur sig  
  fjórum sinnum.

  a  Búðu til mynstur að eigin vali í ferningi með fjórum reitum. 
Þú getur skipt reitunum í þríhyrninga. Búðu til þrjá eins 
ferninga í viðbót og klipptu þá alla fjóra út.

  b  Raðaðu ferningunum þremur saman í mynstur og búðu 
þannig til stærri ferning. Í honum eiga að vera einn, tveir 
eða fjórir spegilásar. Kannaðu möguleikana og raðaðu  
bútunum saman á mismunandi vegu. Litaðu lausnir þínar  
á rúðustrikað blað. 

 8.16 Teiknaðu myndirnar hér fyrir neðan. Speglaðu þær um  
  spegilásana.
  a  b

Samhverfa

Mynd	er	
samhverf
um	spegilás
ef	hún	lendir
nákvæmlega
í	spegilmynd	
sinni	þegar	hún	
er	spegluð.

spegilás
Mynstrið er 

samhverft um 
spegilás.

Ég bjó til annað 
mynstur með 

bútnum í mynd C.

A B C
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hornpunkti myndarinnar, strik sem 
er hornrétt á spegilásinn. Síðan mæla 
þeir fjarlægðina frá punktinum að 
spegilásnum og finna samsvarandi 
punkt jafn langt frá spegilásnum 
hinum megin hans.

 Bls. 107
Nr. 8.19
Nemendur skrá hnit hornpunktanna 
í þríhyrningunum tveimur. Þríhyrn-
ingurinn ABC er speglaður um 
y-ásinn. Það þýðir að fjarlægðin frá A' 
til y-ássins á að vera jöfn fjarlægðinni 
frá A til y-ássins. Þessi fjarlægð er 
mæld samsíða x-ásnum. Þar eð 
punkturinn A hefur x-hnitið –6 
hlýtur A' að hafa x-hnitið 6. Hins 
vegar hljóta y-hnit þessara punkta að 
vera eins úr því að ásarnir eru 
hornréttir hvor á annan. Á sama hátt 
munu punktarnir B' og C' að hafa 
sama y-hnit og punktarnir B og C en 

■ Eru myndirnar í c-lið samhverfar? 
(Nei, vegna þess að fjarlægðin frá 
samsvarandi punktum að spegi-
lásnum er heldur ekki hin sama á 
þessari mynd.)

Gott er að nemendur mæli fjar-
lægðirnar frá hornpunktunum að 
spegil-ásnum. Þá munu þeir sjá að í 
a-lið er punkturinn, sem er næstur 
spegil-ásnum í vinstri myndinni, í 
minna en 0,5 cm fjarlægð frá ásnum 
en samsvarandi punktur á hægri 
myndinni er í meira en 2,5 cm 
fjarlægð.

Nr. 8.18
Nemendur teikna myndirnar tvær 
ásamt spegilásunum. Síðan spegla 
þeir myndirnar um spegilásana. Í a-lið 
geta nemendur talið reitina til að 
finna punktana. Í b-lið þurfa nem-
endur að draga strik frá hverjum 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 106
Fróðleiksreitur	og	samræðu-
mynd
Nemendur hafa áður fengist allmikið 
við spegilsamhverfu. Mikilvægt á 
þessu stigi er að beina sjónum að 
skilgreiningunni eins og henni er lýst 
í nemendabókinni. Kennari ræðir við 
nemendur um hvað það merkir að 
punktarnir tveir séu í sömu fjarlægð 
frá spegilásnum. Fjarlægðin frá punkti 
að línu eða striki er fundin með því 
að mæla lengd striks sem sker 
punktinn og er hornrétt á línuna. 
Slíkt strik frá A mun skera samsvar-
andi strik frá A' vegna þess að 
punktarnir tveir eru nákvæmlega 
hvor á móti öðrum. Vakin er athygli 
á að spegilásinn er miðþverill striks 
milli A og A', þ.e. er mitt á milli A og 
A', milli B og B' o.s.frv.

Nr. 8.17
Nemendur finna myndirnar sem eru 
spegilsamhverfar.
■ Eru myndirnar í a-lið samhverfar? 

(Nei, vegna þess að ef blaðið er 
brotið um spegilásinn þá lenda 
myndirnar ekki hvor ofan á annarri. 
Þeim hefur verið hliðrað.)

■ Eru myndirnar í d-lið samhverfar? 
(Nei, vegna þess að punktarnir á 
annarri myndinni eru nær spegi-
lásnum en samsvarandi punktar á 
hinni myndinni.)

■ Hvernig getum við mælt fjarlægðina 
frá punkti að spegilásnum? Það er 
nefnilega hægt að mæla fjarlægðina 
til margra staða á ásnum! (Það sem 
átt er við er stysta fjarlægð frá 
punktinum að spegilásnum. Ef við 
sýnum fjarlægðina á teikningunni 
mun sú lína mynda rétt horn við 
spegilásinn.)

 8.17 Hvaða myndir hafa verið speglaðar?
  a  b

 8.18 Teiknaðu myndirnar. Speglaðu þær um spegilásana. 
  a  b

Er samhverfa 
og speglun
það sama?

Nei, samhverfa er 
eiginleiki myndar. 

Speglun er nokkuð sem 
við gerum við myndina.

Speglun
Hverjum	punkti	
á	upphaflegu	
myndinni	
samsvarar	
einn	punktur	á	
spegilmyndinni
hinum	megin	við	
spegilásinn.	

Þessir	tveir	
punktar	verða	
að	vera	í	sömu	
fjarlægð	frá	
spegilásnum.

B
D

A

E

C D¹

B¹
E¹

A¹

C¹

D

EF

A B

F¹
A¹

C

c d e

Notaðu  
reglustiku
til að mæla 

sömu fjarlægð 
frá spegilásnum.
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Viðfangsefni
■ Speglun og spegilsamhverfa
■ Speglun í hnitakerfi

Búnaður
■ Rúðustrikað blað, reglustika
■ Hnitakerfi, sjá ljósritunarblað 

1 (Hnitakerfi) aftast í þessari 
bók
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Erfiðari	verkefni	
Meiri	þjálfun	í	speglun
Á verkefnablaði 7.84 (Speglun í 
hnitakerfi) eru nokkur speglunarverk-
efni af erfiðari toga þar sem spegla á 
myndir um spegilása sem liggja á ská í 
hnitakerfinu.

Raunverkefni
Samvinnuverkefni	um	hnitakerfi
Búnaður: 12 spjöld/verkefnaspjöld, 
hnitakerfi. Sjá verkefnablöð 6.126a–e 
(Hópverkefni um hnitakerfið, Hnitakerfi 
fyrir hópverkefnið og Hópverkefni um 
hnitakerfi – spjöld 1–3) í verkefnahefti 
Stiku 2b.

Hver hópur (3–4 nemendur) fær 
úthlutað 12 spjöldum. Hver hópmeð-
limur fær jafn mörg spjöld og hann á 
að bera ábyrgð á. Á hverju spjaldi er 
vísbending sem er mikilvæg fyrir 
lausn hins sameiginlega verkefnis. 
Hver hópmeðlimur á nú sinn bút af 
lausninni. Hópmeðlimir verða að 
vinna saman að því að raða bútunum 
saman og finna lausnina. Hvert spjald 
er því eins konar púsl í púsluspili og 
það er skynsamlegt að finna bútinn 
sem gott er að byrja á. Hver og einn 
hópmeðlimur les sitt spjald. Síðan 
þarf að ákveða á hvaða vísbendingu 
er best að byrja; loks hjálpast 
hópmeðlimirnir að við að raða 
bútunum saman í „heillega mynd“. 
Mikilvægur hluti af samvinnuverk-
efninu er að flokka mikilvægar 
upplýsingar frá lítilvægum til að koma 
skipulagi á það sem virðist vera alger 
óreiða.

Auk þess sem þetta verkefni æfir 
nemendur frekar í hnitakerfinu er 
það góð þjálfun í skipulagðri og 
röksamlegri hugsun.

Nr. 8.21
Nemendur teikna þríhyrninginn ABC 
með uppgefnum hnitum. Þeir spegla 
hann um y-ásinn og skrá hnit nýja 
þríhyrningsins.

Auðveldari	verkefni
Ef einhverjir nemendur upplifa þessi 
verkefni sem afar erfið þarf kennari 
að meta hvort það sé nauðsynlegt að 
þeir vinni öll verkefnin. Í stað þess að 
vinna bls. 107 geta þeir unnið 
verkefnablað 6.125 (Hnitakerfi og 
speglun) í verkefnahefti Stiku 2b. Þar 
er einnig um að ræða speglun í hnita-
kerfi en hins vegar af auðveldari toga. 
Verkefni 8.18b er frekar erfitt fyrir 
marga nemendur. Gefa má nem-
endum vísbendingu um að teikna 
myndina á gegnsæjan pappír; þá geta 
þeir brotið eftir spegilásnum og 
fylgst með því jafnóðum punkt eftir 
punkt að hornpunktarnir lendi á 
réttum stað á spegilmyndinni.

x-hnitin eru táknuð með sama 
tölustaf nema að því leyti að annað 
hnitið er negatíft.
■ Hver er fjarlægðin milli punktanna A 

og A'? (Hún verður 6 + 6, þ.e. 12 
reitir. Fjarlægðin milli punktanna er 
því tvöföld fjarlægðin frá hvorum 
punkti fyrir sig að spegilásnum.)

Nr. 8.20
Nemendur teikna ferhyrninginn 
ABCD í hnitakerfi og skrá hnit 
hornpunktanna. Síðan spegla þeir 
ferhyrninginn um x-ásinn, teikna 
ferhyrninginn A'B'C'D', finna hnit 
hornpunkta hans og skrá niðurstöð-
urnar í töflu. Síðan bera þeir hnitin 
saman. Í þessu tilviki verða x-hnitin 
hin sömu en y-hnitin eru táknuð 
með sama tölustaf nema að því leyti 
að annað hnitið er negatíft.

 8.19  Þríhyrningurinn ABC 
hefur verið speglaður 
um y-ásinn í spegil-
myndina A1B1C1.

  a  Skráðu hnit punkt-
anna A, B og C.

  b  Skráðu hnit punkt-
anna A1, B1 og C1.

  c  Berðu saman hnit 
punktanna A og A1, punktanna B og B1 og punktanna  
C og C1. Búðu til töflu og lýstu mismuninum.

 8.20 a  Skráðu hnit punktanna  
A, B, C og D.

  b  Teiknaðu ferhyrninginn og  
speglaðu hann um x-ásinn. 
Merktu nýja ferhyrninginn  
þannig: A1B1C1D1.

  c  Berðu saman hnit samsvarandi  
punkta á upphaflegu myndinni  
og nýju myndinni. 
Búðu til töflu. 

 8.21 a  Teiknaðu þríhyrninginn ABC í hnitakerfi. 
Hnit hornpunktanna eru: (3, 1), B (6, 3) og C (2, 7).

  b  Speglaðu þríhyrninginn um y-ásinn. Kallaðu nýja  
þríhyrninginn A1B1C1.

  c Skráðu hnit hornpunktanna í þríhyrningnum A1B1C1 .
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Mynd ABC Mynd A1B1C1
Fjarlægðin frá sam-
svarandi punktum  

að spegilásnum
Punktur A (–6, 2) Punktur A1 (6, 2) 6 reitir lárétt
Punktur B Punktur B1

Punktur C Punktur C1

Mynd 
ABCD

Mynd 
A1B1C1D1

Fjarlægðin frá sam-
svarandi punktum  

að spegilásnum
A (2, –9) A1 (2, 9) 9 reitir lóðrétt
B B1

C C1

D D1
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 Bls. 109
Sýnidæmið
Kennari fer með nemendum í 
gegnum sýnidæmið. Ef það reynist 
þeim erfitt þurfa þeir að fá tækifæri 
til að klippa út þríhyrning eins og 
þann gula í sýnidæminu. Síðan snúa 
þeir honum 180° um upphafspunkt-
inn (0, 0) og athuga hvar hornpunkt-
arnir lenda. 
■ Hvernig breytast hnit hornpunktanna 

þegar við snúum þríhyrningnum 
180° um upphafspunktinn? (X-hnitið 
er í upphafspunktinum þannig að 
það helst óbreytt. Y-hnitið lendir í y. 
Hnit þeirra hafa sömu tölustafi en 
bæði hnitin, x- og y-hnit, hafa 
gagnstæð aðgerðartákn.

■ Á þetta einnig við um punktinn Z? 
(Já, en x-hnitið er 0 og það er jafnt 
og –0 þannig að enginn munur er 
sjáanlegur.)

saman með snúningi, sbr. verkefni 
8.24. Nemendur þurfa að skoða 
mismunandi snúninga á formunum 
áður en þeir líma þau saman. Ef þeir 
snúa ekki formunum jafn mikið hvert 
sinn verður mynstrið ekki snúnings-
samhverft. Snúningsgráðurnar (stærð 
hornsins) þurfa að ganga upp í 360°. 
Kennari þarf að ræða þetta við 
nemendur þannig að þeir skilji 
hvernig reikna má út hve margar 
gráður þarf að snúa formunum. Ef 
þeir eru með 12 form þarf að snúa 
hverju þeirra 360 : 12 = 30°. Hafi 
þeir 9 form þarf að snúa þeim 360 : 
9 = 40° o.s.frv. Ef kennari vill að 
þetta verkefni verði skipulagðara má 
láta nemendur frekar vinna verkefnið 
Meira gluggaskraut sem lýst er í 
kaflanum Erfiðari verkefni og raunverk-
efni hér á eftir og búa til mynstrið 
sem þar er lýst. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 108
Nr. 8.22
Nemendur teikna myndina á 
rúðustrikað blað. Þeir snúa henni 
90° þrisvar og teikna kringum 
myndina í hvert sinn.
■ Hvað gerist ef við snúum myndinni 

einu sinni enn? (Þá lendir hún ofan í 
upphaflegu myndinni.)

Margar myndir geta verið spegilsam-
hverfar. Það merkir að ef myndinni 
er snúið ákveðinn fjölda gráða mun 
hún lenda nákvæmlega ofan í sjálfri 
sér. Bókstafurinn H er þannig 
spegilsamhverfur. Á sama hátt og 
gefa þarf upp spegilásinn þegar um 
spegilsamhverfu er að ræða þarf að 
gefa upp hve mikill snúningurinn er 
þegar snúningssamhverfa er annars 
vegar. Bókstafurinn H er ekki 
snúningssamhverfur um 90. Fern-
ingur hins vegar er snúningssam-
hverfur um bæði 90°, 180° og 270° 
þegar snúið er um miðpunkt 
ferningsins.

Nr. 8.23
Nemendur teikna þríhyrning á 
rúðustrikað blað og snúa honum 
þrisvar 90°.

Nr. 8.24
Nemendur klippa út 16 eins rétt-
hyrninga. Þeir líma átta búta saman 
eins og sýnt er á myndinni. Hverjum 
bút þarf að snúa 45° með hliðsjón af 
fyrri bút. Þannig búa nemendur til 
átthyrninga sem þeir líma saman og 
mynda sextánhyrning.

Nr. 8.25
Nemendur búa til eigin glugga-
mynstur með því að klippa út mörg 
eins form. Formin setja nemendur 

Viðfangsefni
■ Snúningur
■ Snúningur í hnitakerfi

Búnaður
■ Skæri, þunnur pappír, gráðu-

bogi, rúðustrikað blað, 
reglustika

■ Ef til vill hnitakerfi (ljósritunar-
blað 1 aftast í þessari bók)

Snúningshornið þarf 
að ganga upp í 360,

annars passa bútarnir 
ekki alveg í hringinn.

Snúningur

8.22   Teiknaðu myndina  
á rúðustrikað blað. 
Snúðu upphaflegu myndinni  
90° tvisvar í viðbót.

8.23   Teiknaðu þríhyrningslaga mynd og  
snúðu henni þrisvar 90°.

8.24   Búðu til úr pappír stjörnu til að hengja í gluggann.  
 Notaðu þunnan pappír.

   a  Klipptu út 16 rétthyrninga í stærðinni 5 cm · 10,9 cm. 
Klipptu þá af nákvæmni þannig að þeir verði jafn stórir.

   b  Límdu bútana saman. Hverjum bút á að snúa 45° miðað  
við fyrri bút. Raðaðu átta og átta bútum saman í tvo átthyrninga.

  c Límdu átthyrningana tvo saman og búðu til  sextánhyrning. 

8.25  Búðu til gluggaskraut eftir eigin höfði. 
  a Klipptu út mörg eins form. 
  b Prófaðu þig áfram með mismunandi snúningshorn. 
  c Veldu snúningshorn og finndu hve marga búta þú þarft. 
  d Límdu bútana saman þannig að hornin gangi nákvæmlega  
   upp í 360°.

Snúningur
Þegar	mynd	er
snúið	verður	
hún	eins	eftir	
snúninginn.

Sérhverjum	
punkti	á	upp-	
haflegu	myndinni		
er	snúið	ákveðinn	
fjölda	gráða	um	
snúningspunkt.

A

B

D¹

C

D

C¹

60º

B¹

A¹
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námsþætti, eigi að vinna þau. Það er 
áreiðanlega nauðsynlegt fyrir 
einhverja nemendur að fá áþreifan-
legri reynslu af snúningi. Sem dæmi 
skal nefna að nemendur geta fyrst 
teiknað mynd, til dæmis þríhyrning, í 
hnitakerfi og klippt hann út. Síðan 
leggja þeir þríhyrninginn ofan á annað 
hnitakerfi, stinga nál í eitt horn hans, 
snúa honum um hornið mismargar 
gráður og athuga hvar hann lendir 
hverju sinni.

Sjá auk þess tillögur að verkefnum 
í kaflanum Auðveldari verkefni á bls. 
127 í þessari bók.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Meiri	þjálfun	í	snúningi	í	hnita-
kerfi
Nemendur nota verkefnablað 7.41 
(Snúningur í hnitakerfi) í verkefnahefti 
Stiku 3a. Þar á að snúa rúmfræði-
formum 90°, 180° eða 270° um 
upphafspunktinn.

Meira	gluggaskraut
Stjörnuna má búa til með mismun-
andi fjölda pappabúta. Fjöldi bútanna 
og stærð þeirra ákvarðast af stærð 
snúningshornsins milli bútanna.

A

Bútarnir eru látnir skarast eins og sjá 
má á myndinni. Í eftirfarandi töflu er 
yfirlit yfir fjölda búta, stærð þeirra og 
snúningshorn:

Fjöldi
búta

5
6
8
9

10
12

Stærð
bútanna

(cm)

10 · 19
13 · 22,5
7,4 · 10,5
14 · 18
16 · 18,8
10 · 10

Snúnings-
horn

(merkt A)

72º
60º
45º
40º
36º
30º

Nr. 8.27
Nemendur teikna samsíðunginn í 
hnitakerfi og snúa honum 180° um 
upphafspunktinn. Nemendur skrá 
hnitin og bera hin „nýju“ hnit saman 
við hnit upprunalega samsíðungsins. 

Nr. 8.28
Nemendur skrá hnit punktanna A', B', 
C' og D' án þess að teikna ferhyrn-
inginn.

Auðveldari	verkefni
Verkefnin á bls. 108 henta vel til 
samvinnu nemenda. Á þann hátt geta 
nemendur, sem eiga erfitt með að 
vinna þessi verkefni, fengið hjálp 
bekkjarfélaga; allir nemendur hafa 
auk þess gagn af stærðfræðilegum 
samræðum og rökræðum. Verkefnin 
á bls. 109 eru af þyngra tagi og 
kennari þarf að meta hvort nem-
endur, sem eiga í basli með þessa 

Nemendur kanna með öðrum 
formum hvort það á alltaf við að 
aðgerðartákn hnitanna eftir 180° 
snúning um upphafspunktinn breytist 
í gagnstæð tákn. Nemendur munu 
kynnast þessu í tveimur neðstu 
verkefnum blaðsíðunnar. 

Nr. 8.26
Nemendur teikna þríhyrninginn EFG 
í hnitakerfi. Honum er snúið 180° 
um punktinn F og flyst í þríhyrning-
inn E'F'G'. Nemendur skrá hnit 
þríhyrninganna tveggja og bera þau 
saman. Þar eð snúningurinn er um 
punkt fyrir utan ásana kemur ekki 
fram neitt greinilegt mynstur. Erfitt er 
út frá hnitunum að sjá að þríhyrn-
ingurinn E'F'G' hafi orðið til fyrir 
snúning á þríhyrningnum EFG.

8.26  a  Snúðu þríhyrningnum EFG 
180° rangsælis um punktinn 
F í hnitakerfinu. Merktu nýju 
myndina E1F1G1.

  b  Skráðu hnit punktanna  
E, F og G.

  c  Skráðu hnit punktanna  
E1, F1 og G1.

  d  Berðu saman hnit punktanna 
E og E1, punktanna F og F1 og punktanna G og G1.

   Búðu til töflu og lýstu mismuninum á hnitunum. 

8.27  a  Teiknaðu samsíðunginn ABCD í hnitakerfi. Hnit punktanna 
eru: A (–8, –6), B (–3, –6), C (–4, –3) og D (–9, –3).

  b  Snúðu samsíðungnum 180° um upphafspunktinn (0, 0).
  c Skráðu hnit hornpunkta samsíðungsins A1B1C1D1.
 
8.28   Ferhyrningnum ABCD á að  

snúa 180° rangsælis um upphafs-
punktinn. Nýja myndin fær heitið 
A1B1C1D1. Skráðu hnit hornpunkt-
anna í ferhyrningnum A1B1C1D1  
án þess að teikna.

Sýnidæmi

Teiknaðu	þríhyrninginn	XYZ	á	
rúðustrikað	blað.	Snúðu	honum	180°		
um	upphafspunktinn	(0,	0).
Merktu	nýja	þríhyrninginn X1Y1Z1.
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 Bls. 111
Nr. 8.33–8.35
Hér á fyrst að teikna fjórðu myndina 
í hverju verkefni. Teikningin sýnir hve 
marga steina þarf kringum gras-
flötina. Því næst búa nemendur til 
töflu sem sýnir fjölda steina í 
myndum 1 til 10. Nemendur vilja 
kannski teikna skissur í verkefninu 
og þá bendir kennari þeim á að afar 
seinlegt er að teikna svo mikið sem 
raun ber vitni; því er rétt að hvetja 
nemendur til að grannskoða mynstr-
ið í töflunum.
■ Getið þið séð mynstur í tölunum, 

hvernig tölurnar stækka frá einni 
mynd til annarrar?

Taflan sýnir fjölda steina við mynd 1, 
mynd 2 o.s.frv. Verkefnið er því að 
mjög litlu leyti úr daglegu lífi um 
hellulagnir og grasflatir. Það fjallar 
fyrst og fremst um myndir og 

Nr. 8.29–8.31
Við þessi þrjú verkefni nota nem-
endur þá vinnuaðferð sem lýst er 
hér á undan. Fyrst stækka nemendur 
mynstrið með því að teikna skissu af 
fjórum trjám og meðfylgjandi 
blómum; þeir geta líka nota áþreifan-
leg hjálpargögn. Þar næst teikna þeir 
skissu með fimm og sex trjám og 
meðfylgjandi blómum. Í c-lið búa 
nemendur til töflu sem sýnir tengslin 
milli fjölda trjáa og fjölda blóma.

Nr. 8.32 
Nemendur skoða töflurnar í verkefn-
unum og reyna að finna mynstur í 
þeim. Síðan fylla þeir út í töflurnar 
með tölum fyrir 10 tré og setja upp 
reiknireglu. Það má gjarnan gera með 
orðum. Að lokum reyna þeir að nota 
regluna/mynstrið til að segja til um 
hve mörg blóm hver nágrannanna 
fyrir sig þarf með 20 trjám.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 110
Myndtölur henta vel til að kynna 
óhlutbundna stærðfræðilega hugsun. 
Nemendur geta byrjað algerlega 
hlutbundið, til dæmis með kubbum 
eða öðru þvílíku. Síðan teikna þeir 
mynstrin í hverju verkefni. Rétt er að 
hvetja nemendur til að teikna æ 
meira á óhlutbundinn hátt. Hér er 
meginatriðið hin tölulegu tengsl en 
myndirnar þurfa alls ekki að vera 
vandaðar eða sýna raunsanna mynd 
af trjám og blómum. Ýtt er undir 
þennan hugsunarhátt með því að 
nemendur skrifa tölurnar í töflur 
sem sýna fjölda trjáa og blóma eftir 
því sem myndirnar stækka.

Enn frekar er hvatt til þessa 
óhlutbundna hugsunarháttar með því 
að láta nemendur víkka töflurnar út 
með stærri tölum, helst án þess að 
teikna, þ.e. með því að þeir átti sig á 
talnamynstrunum og geti víkkað þau 
út sem þaufram koma í töflunum. 
Þeir spreyta sig á að setja upp 
reiknireglur um hvernig tölurnar í 
töflunum stækka og smám saman 
reyna þeir að setja þessar reikni-
reglur upp á táknmáli algebrunnar.

Á þessari opnu kynnast nemendur 
tvenns konar reiknireglum eða 
formúlum. Önnur segir til um 
fjöldann í hvaða mynd sem er. Þetta 
kallast bein formúla. Í dæmi 8.29 
getur bein formúla hljóðað svo: 
„Fjöldi blóma er fjöldi trjáa margfald-
aður með 3.“

Hin tegund formúlna tilgreinir 
fjöldann í næstu mynd þegar fjöldinn 
í annarri mynd er gefinn. Þetta kallast 
rakningarformúla. Í dæmi 8.29 getur 
slík regla hljóðað svo: „Þegar þú 
bætir við einu tré verður fjöldi 
blómanna 3 stærri.“ Gott er ef 
nemendur gera sér grein fyrir 
þessum tvenns konar reglum.

Myndtölur

 Þrír nágrannar ætla að planta trjám og blómum meðfram  
stígunum sínum. 

 8.29  Þóra Grímsdóttir vill planta í svona mynstri.

  a  Teiknaðu skissu sem sýnir 
hvernig mynstrið verður með 
fjórum trjám. Hve mörg blóm 
þarf Rut við þessi fjögur tré?

  b  Teiknaðu skissu með 5 og  
6 trjám.

  c Búðu til töflu eins og þá sem er hér til hægri. 

8.30  Loftur Jónsson vill hafa svona mynstur.

  a Hvernig verður mynstrið með 4 trjám? Teiknaðu skissu.  
   Hve mörg blóm þarf Loftur kringum fjögur tré?
  b Teiknaðu skissu með 5 og 6 trjám.
  c Gerðu töflu sem sýnir fjölda trjáa og blóma í mynstrinu. 

8.31  Herdís Sveinsdóttir vill hafa mynstrið svona.

  a Teiknaðu skissu af mynstrinu með 4 trjám. Hve mörg  
   blóm þarf Herdís kringum þessi fjögur tré?
  b Teiknaðu skissu með 5 og 6 trjám.
  c Gerðu töflu sem sýnir mynstrið. 

8.32  a  Fylltu út í töflurnar hér á undan miðað við 8, 9 og 10 tré. 
  b Lýstu hvernig tölurnar stækka í mynstrunum.
  c Hve mörg blóm þurfa nágrannarnir hver fyrir sig ef trén  
   eru 20?

Fjöldi trjáa Fjöldi blóma
1 4
2 ..
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Viðfangsefni
■ Myndtölur og talnamynstur; 

að kanna og lýsa gerð og 
breytingum í rúmfræðilegum 
mynstrum og talnamynstrum

■ Alhæfing, setja upp reikni-
reglur fyrir myndtölur
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Myndin sýnir að þetta er rétt.

1 2 3

Hér sést að steinafjöldinn meðfram 
hliðunum fjórum er sá sami að 
viðbættum tveimur steinum á lengri 
hliðunum. Í verkefni 8.35 má setja 
reikniregluna fram á ólíka vegu:
1 Fjöldi steina með fram tveimur 

hliðum er sá sami og númer 
myndarinnar (fjólubláir steinar), 
steinarnir með fram grunnlínunni 
eru einum fleiri en númer myndar-
innar segir til um (bláir steinar); 
síðan þarf að bæta einum steini 
við efst.

1 2
3

Reiknireglan verður þá:
2 · n + (n + 1) + 1

2 Fjöldi steina með fram tveimur 
hliðum er sá sami og myndnúm-
erið plús einn (appelsínugulu 
steinarnir á myndinni hér fyrir 
neðan), plús ein hlið þar sem 
steinarnir eru jafn margir og 
myndnúmerið segir til um.

1 2
3

Reiknireglan verður þá:
2 · (n + 1) + n

Þessi stæða einfölduð:
2n + 2 + n = 3n + 2

3 Fjöldi steina með fram hverri 
hinna þriggja hliða er jafn númeri 
myndarinnar plús tveir steinar 
(gráir steinar).

1 2
3

Reiknireglan verður þá:
3 · n + 2

Ef stæðurnar í 1. og 2. tölulið eru 
einfaldaðar má sjá að skrifa má allar 
reiknireglurnar þrjár eins og reikni-
regluna í 3. tölulið.

Auðveldari	verkefni,	erfiðari	
verkefni	og	raunverkefni
Sjá bls. 113.

gera þetta sjálfir. Þá þurfa þeir einnig 
að heyra reiknireglur annarra þannig 
að þeir geti rökrætt lausninar. 
Hverjar er auðvelt að skilja? Hverjar 
eru skilvirkar í notkun? o.s.frv.

Á næstu blaðsíðu eiga nemendur að 
læra að nota breytuna n í reikni-
reglum sem þessum. Bókstafurinn n 
táknar þá hvaða tölu sem er.  
Í þessum verkefnum táknar n 
myndnúmerið og getur tekið gildin 1, 
2, 3, 4 o.s.frv. Í verkefni 8.33 er 
steinafjöldinn fundinn með því að 
margfalda myndnúmerið (n) með 4. 
Þá verður reiknireglan: 4 · n.

Í verkefni 8.34 er steinafjöldinn við 
styttri hliðina sá sami og númer 
myndarinnar en við lengri hliðina eru 
steinarnir einum fleiri.

Þá verður reiknireglan þessi.
2 · n + 2 · (n + 1)
Ef þessi stæða er einfölduð fæst:
4 · n + 2

talnamynstur. Í c-liðunum segja 
nemendur til um steinafjöldann í 
mynd 20. Þá er mjög seinlegt að nota 
rakningarformúlu, þ.e.a.s. að útvíkka 
mynstrið upp í mynd 11, 12, 13, 14 
o.s.frv. Því er betra að finna beina 
formúlu sem gefur strax fjölda 
steinanna. Dæmi um þetta er í 
verkefni 8.34:

Við sjáum að meðfram styttri 
hliðunum eru jafn margir steinar og 
númer myndarinnar segir til um og 
meðfram lengri hliðunum er einum 
steini meira á hvorri hlið. Önnur 
aðferð við að finna fjölda steinanna 
er að hugsa sér að steinarnir á hverri 
hlið séu jafn margir og nemur 
myndnúmerinu að viðbættum 
tveimur steinum á lengri hliðunum.

Í d-liðunum eiga nemendur að 
setja upp reiknireglu um hvernig 
ákvarða má steinafjöldann. Mikilvægt 
er að nemendur fái tækifæri til að 

Nágrannarnir þrír ætla að útbúa grasflöt umkringda steinum.  
Þeir hafa ólíkar hugmyndir um form og stærð.

8.33  Þóra Grímsdóttir vill hafa þetta form.

  a Hve marga steina þarf Þóra miðað við mynd 4?  
   Teiknaðu skissu sem sýnir það.
  b Fylltu töfluna út þannig að hún sýni myndir 1 til 10.
  c Hve margir steinar verða í myndum 20, 50 og 100,  
   hverri fyrir sig?
  d Lýstu með orðum hvernig steinunum fjölgar með  
   hverri mynd.

8.34  Loftur Jónsson vill hafa þetta form á grasflötinni:

  a Hve marga steina þarf Loftur miðað við mynd 4?  
   Teiknaðu skissu sem sýnir það.
  b  Fylltu út töflu þannig að hún sýni myndir 1 til 10.
  c Hve margir steinar verða í mynd 20?
  d  Lýstu með orðum hvernig steinunum fjölgar með  

hverri mynd. 

8.35  Herdís Sveinsdóttir vill hafa þetta form á grasflötinni:

 

  a Hve marga steina þarf Herdís miðað við mynd 4?  
   Teiknaðu skissu sem sýnir það.
  b Fylltu út töflu þannig að hún sýni myndir 1 til 10.
  c Hve margir steinar verða í mynd 20?
  d  Lýstu hvernig steinunum fjölgar með hverri mynd. 

Mynd Fjöldi steina
1 4
2 ..

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Nr. 8.38
Það er í lagi þótt nemendur þurfi að 
teikna mynd 6 og 7. Þeir búa til töflu 
yfir tíu fyrstu ferningstölurnar, setja 
upp reiknireglu og reikna út fern-
ingstölur nr. 20, 50 og 100.
■ Hvers vegna haldið þið að sagt sé að 

þessar myndir sýni ferningstölur? 
(Auðsjáanlega vegna þess að fern- 
ingur myndast þegar við margföldum 
myndnúmerið með sjálfu sér.)

Nr. 8.39
Nemendur geta notað töfluna sem 
þeir gerðu í verkefni 8.38c ef þeir 
kannast ekki við tölurnar úr marg-
földunartöflunum. Nemendur skrifa 
niður númer ferningstölunnar (þ.e. 
ferningsrótina).

 Bls. 113
Nr. 8.40
Nemendur teikna skissu og finna hve 
margar eldspýtur þarf í myndir 4, 5 

Hvort finnst ykkur auðveldara að 
skrifa reikniregluna með orðum eins 
og í efri málsgreininni eða með tölum 
og bókstöfum eins og í reiknireglunni 
neðst í sýnidæminu?

Nr. 8.36
Nemendur teikna skissu og finna 
reitafjöldann í myndum 4, 5 og 6, 
hverri fyrir sig. Þeir nota síðan reikni-
regluna og finna fjölda reita í mynd-
um 20, 50 og 100, hverri fyrir sig.

Nr. 8.37
Nemendur geta búið til reikniregl-
una, annaðhvort með orðum eða 
tölustöfum og bókstöfum.

Reitafjöldinn með fram styttri 
hliðinni er sá sami og myndnúmerið 
og reitirnir með fram lengri hliðinni 
eru einum fleiri. Reiknireglan verður:
n · (n + 1)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 112
Sýnidæmi
Athugið: Í upphafi skal þess getið að 
á bls. 112–115 er oftast notað orðið 
reikniregla í stað orðsins formúla 
sem tekur við á bls. 116.

Kennari fær nemendur til að lýsa 
hvernig myndirnar stækka. Þeir geta 
sett það fram sem rakningarformúlu 
eins og: „Það bætast við tveir reitir í 
hvert sinn“ eða: „Það bætist við einn 
dálkur með tveimur reitum í hvert 
sinn.“ Þeir geta einnig sett það fram 
með beinni formúlu eins og gert er í 
sýnidæminu. Það eru alltaf tveir reitir 
í hverjum dálki þannig að reitafjöld-
inn verður tvisvar sinnum fjöldi 
dálka. Í mynd 10 eru 10 dálkar og 
þar með eru reitirnir 2 · 10. Einnig 
má orða þetta svo að fjöldi reita í 
neðstu röðinni sé alltaf sá sami og 
myndnúmerið og raðirnar séu alltaf 
tvær og eins. Kennari sýnir nem-
endum hvernig í slíka beina formúlu 
er notaður bókstafur: 2 · n þar sem 
n er myndnúmerið. Ef nemendur vilja 
setja upp reiknireglu fyrir þessar 
myndtölur með orðum í stað þess 
að nota tölustafi þá er það auðvitað í 
lagi. Þeir þurfa samt að fá tækifæri til 
að sjá hvernig setja má reikniregluna 
fram á táknmáli algebrunnar þannig 
að þeir geti borið hana saman við 
sína framsetningu. Þetta má til dæmis 
gera með því að láta nemendur bera 
reiknireglur sínar saman í hópum 
eða með því að kennari geri það í 
sameiginlegri upprifjun. Ef innlögn 
þessa námsþáttar fer fram skref fyrir 
skref geta nemendur náð valdi á 
táknmáli algebrunnar og notkun þess, 
þ.e. að nota bókstafi í algebru-
stæðum. 
■ Skoðið sýnidæmið efst á blaðsíðunni. 

8.36  Skoðaðu myndirnar í sýnidæminu.
  a  Hve margir reitir verða í mynd 4, 5 og 6?  

Teiknaðu skissu. 
  b  Notaðu reikniregluna. Finndu hve margir reitir  

verða í mynd 20, 50 og 100.

8.37  a  Hve margir reitir verða 
í mynd 4, 5 og 6? Gerðu 
skissu.

  b  Gerðu töflu eins og þá  
sem er til hægri. Fylltu töfluna  
út fyrir myndir 1 til 10.

  c  Búðu til reiknireglu til að finna  
reitafjöldann í hverri mynd. 

  d  Hve margir reitir verða í mynd 20,  
50 og 100?

8.38  a  Hér má sjá tvær fyrstu myndirnar í fernings-
tölunum. Teiknaðu þrjár næstu myndir sem 
sýna ferningstölurnar. 

  b  Hve margir reitir verða í mynd 6 og 7?  
Geturðu fundið það án þess að teikna?

  c  Fylltu út í töflu sem sýnir fyrstu tíu ferningstölurnar.
   d Búðu til reiknireglu.
  e Hvaða ferningstala er nr. 20? En nr. 50? En nr. 100?

8.39   Hverjar þessara talna eru ferningstölur? Hvaða fernings- 
 tölunúmer hafa þær? 
  63   -    81   -    70  -   49  -    101   -   91    -   64 

n táknar hvaða 
númer sem er 

í myndaröðinni.

Sýnidæmi

Búðu	til	reiknireglu	sem	sýnir		
hve	marga	reiti	þarf	í	hverja	mynd.

Reiknireglan með orðum: Fjöldi reita í hverri mynd finnst  
með því að margfalda myndnúmerið með 2.
Reiknireglan með tölum og bókstöfum: 2 · n

mynd 1 mynd 2 mynd 3 mynd n
...

mynd 1 mynd 2 mynd 3

mynd 1 mynd 2

Mynd Fjöldi reita
1 2 · 1 = 2
2 3 · 2 = 6
3
4
…
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Viðfangsefni
■ Myndtölur og talnamynstur
■ Að alhæfa í reikningi, setja upp 

reiknireglur fyrir talnamynstur

Búnaður
■ Ef til vill áþreifanleg hjálpar-

tæki, t.d. ferningslaga plast-
kubbar og eldspýtur
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Auðveldari	verkefni
Að móta reiknireglu með breytu (n) 
krefst ákveðinnar hæfni til að hugsa 
og vinna á óhlutbundinn hátt. Það er 
að öllum líkindum svo að ákveðinn 
hluti nemenda er ekki nógu þrosk-
aður fyrir þetta. Þeir þurfa því að fá 
að vinna út frá áþreifanlegum hlutum 
og tilgangurinn hlýtur að vera að þeir 
geti borið kennsl á mynstur og sagt 
með orðum hvernig mynstur 
breytist. Sjá tillögu að verkefni í 
kaflanum Auðveldari verkefni á bls. 127 
í þessari bók.

Erfiðari	verkefni	
Hér er verkefni 8.43 víkkað út. 

Hvernig er reiknireglan fyrir 
þessar myndir:

mynd 1

mynd 2

mynd 3

Könnun	á	ferningstölum
Nemendur fá það verkefni að finna 
stærri ferningstölur. Þeir mega 
gjarnan nota vasareikni. Þeir geta til 
dæmis fundið:
– fimm ferningstölur milli 100 og 

1000
– fimm ferningstölur stærri en 1000
– ferningstöluna sem er næst 3000 

(ferningstölunúmer 55)
Í öllum þessum verkefnum skrifa 
nemendur ferningstöluna og sam-
svarandi ferningstölunúmer. Síðan má 
láta nemendur fá stærri ferningstölur 
og þeirra hlutverk er að leita að 
ferningstölunúmerinu. (Þetta sam-
svarar því að finna ferningsrót 
uppgefnu talnanna eins og í verk-
efninu neðst á bls. 112.)

Hvaða ferningstölunúmer hafa þessar 
ferningstölur?
169 (13), 441 (21), 1225 (35), 6241 
(79), 12321 (111)

Raunverkefni
Búa	til	myndtölur
Nemendur búa til eigin myndir af 
myndtölum á rúðustrikað blað eða 
með kubbum eða pappabútum. Þeir 
teikna eða raða kubbum í 3–5 
myndir sem fara stækkandi. Þeir lýsa 
hver fyrir öðrum og jafnvel bekknum 
í heild hvernig myndirnar stækka.

eldspýturnar þrjár, sem mynda oddinn, 
nota nemendur reikniregluna til að 
reikna eldspýtnafjöldann í mynd 50.

Nr. 8.42–8.43
Í þessum verkefnum munu nemendur 
hafa mikið gagn af beinni formúlu 
frekar en rakningarformúlu. Rakn-
ingarformúla í verkefni 8.42 getur 
verið þessi: „Fyrri mynd plús 5.“ En 
til að finna fjöldann í mynd 20 
þurfum við þá að vita fjöldann í mynd 
19. Og til að finna fjöldann í mynd 19 
þurfum við að vita fjöldann í mynd 
18 o.s.frv. Ef finna á fjöldann í mynd 
20, 50 og 100, hverri fyrir sig, verður 
þessi aðferð mjög seinleg. Kennari 
vekur því athygli nemenda á hversu 
árangursríkt það er að finna svarið 
með beinni formúlu.

og 6, hverja fyrir sig. Þar næst fara 
þeir öfugt að og reikna hvaða mynd 
er hægt að búa til með 23 eldspýtum 
að hámarki. Að lokum finna nem-
endur reikniregluna fyrir fjölda 
eldspýtna þegar myndnúmerið er 
gefið: Með hverri mynd þarf tvær 
nýjar eldspýtur plús eina úr fyrstu 
myndinni sem bætist við. Reikniregl-
an verður: 2 · n + 1

Nr. 8.41
Nemendur eiga að velja þá reikni-
reglu sem passar við myndina. Það 
getur verið vísbending að benda 
nemendum á að teikna mynd 1 og 2.

Þegar þeir hafa fundið út að myndin 
stækkar um þrjár eldspýtur með 
hverri mynd og þar að auki bætast við 

mynd 1 mynd 2 mynd 3

 8.40 a  Hve margar eldspýtur  
þarf til að búa til  
mynd 4, 5 og 6?  
Teiknaðu skissu.

  b Hver af reiknireglunum hér á eftir passar við þessar myndir?

   1 3 · n  2 2 · n + 1  3 3 + n · 2

 8.41 a Myndin sýnir mynd 3.
     Hver af reiknireglunum hér á eftir  

passar við þessa mynd?

   1 4 · n + 2  2 4 · n  3 3 · n + 3

  b Hve margar eldspýtur þarf 
   í mynd 50?

 8.42 a  Hve margar eldspýtur þarf  
til að búa til mynd 4, 5 og 6?  
Teiknaðu skissu.  

  b  Búðu til reiknireglu með  
tölum og bókstöfum. 

  c  Notaðu reiknireglu og finndu hve margar eldspýtur þarf í 
mynd 20, 50 og 100. 

 8.43 a Hve margar eldspýtur þarf til að búa til mynd 4, 5 og 6?  
   Teiknaðu skissu.
  b Búðu til reiknireglu með tölum og bókstöfum. 
  c  Notaðu reikniregluna og finndu hve margar eldspýtur  

þarf í mynd 20, 50 og 100. 

8.44  a Hve margar eldspýtur þarf til að búa til mynd 4, 5 og 6?  
   Teiknaðu skissu.
  b  Búðu til reiknireglu með tölum og bókstöfum. 
  c  Notaðu reikniregluna og finndu  

hve margar eldspýtur þarf  
í mynd 20, 50 og 100.

mynd 1 mynd 2 mynd 3

mynd 1 mynd 2 mynd 3

mynd 1 mynd 2 mynd 3
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 Bls. 115
Nr. 8.49–8.51
Nemendur setja inn í reiknireglurnar 
tölunúmerin frá 1 til og 10 og ljúka 
við töflurnar. Í fyrstu tveimur 
verkefnunum eru reiknireglurnar 
settar fram bæði með orðum og 
táknum (tölustöfum og bókstöfum). 
Gott er að kennari veki athygli 
nemenda á þessum tengslum. Fá má 
nemendum það verkefni að endur-
segja reiknireglurnar í neðsta 
verkefninu með orðum.

Auðveldari	verkefni
Það getur verið mjög erfitt að búa til 
reiknireglu. Því er rétt að kennari 
meti hvort einhverjir nemendur eigi 
að sleppa því og einbeita sér einkum 
að því að setja tölur inn fyrir 
breytuna í reiknireglu. Einnig getur 
kennari tekið þann pól í hæðina að 
veita þessum nemendum mikla hjálp 

valið milli þrenns konar reiknireglna. 
Þeir prófa þá reiknireglurnar með því 
að setja inn tölur frá 1 til 10 fyrir 
breytuna n og athuga hvort sömu 
svör koma fram og í hægri dálki 
töflunnar. Í verkefni 8.48 reyna 
nemendur sjálfir að finna reikni-
regluna. Kennari gætir þess að 
nemendur spreyti sig á þessu 
allnokkra stund áður en þeir fá 
aðstoð. Besta vísbendingin getur 
falist í að benda þeim á að athuga 
hve mikið talan stækkar með hverju 
tölunúmeri. Það er einmitt þessi 
aukning sem ákvarðar með hvaða 
þætti á að margfalda n. Í verkefni 
8.47 stækka tölurnar um 5 í hvert 
sinn. Þar með hlýtur reiknireglan að 
innihalda 5 · n. Ef við setjum n = 1 
verður 5 · n = 5. En í töflunni sést að 
þegar n = 1 verður T = 6, þ.e. einum 
meira. Þannig er ljóst að reiknireglan 
er 5 · n + 1.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 114 
Á þessari opnu fást nemendur við 
talnarunur án þess að styðjast við 
myndir eins og á blaðsíðunum á 
undan. Notaður er bókstafurinn T 
um reiknireglurnar fyrir þessar 
talnarunur Jafnframt er T breyta sem 
táknar mismunandi tölur. Í verkefni 
8.45 merkir T þessar tölur: 8 – 16 
– 24 – 32 – 40 o.s.frv.

Fyrsta talan í talnarununni (8) er 
tala nr. 1, önnur talan (16) er tala nr. 
2 o.s.frv. Hér köllum við þetta númer 
tölunúmer. Breytan n segir því til um 
tölunúmerið. Að hafa yfirsýn yfir 
þessar breytur er allerfitt fyrir 
nemendur. Því er mikilvægt að 
tölunúmerin og tölurnar séu skráðar 
skýrt og greinilega í töflur. Það er 
einmitt gegnum vinnuna með 
töflurnar sem nemendur ná smám 
saman valdi á að nota breytur. En 
þetta tekur sinn tíma.

Nr. 8.45–8.48
Nemendur halda áfram með talna-
runurnar og fylla töflurnar út fyrir 
fyrstu 10 tölunúmerin. Þar næst setja 
þeir fram reiknireglu sem reiknar 
töluna sem hin ýmsu tölunúmer 
framkalla. Í dæmi 8.45 og 8.46 er um 
hlutföll að ræða þar sem talan er 
margfeldi af tölunúmerinu. Með 
öðrum orðum geta nemendur 
fundið töluna með því að margfalda 
tölunúmerið með ákveðnum þætti (í 
þessum tveimur dæmum 8 og 2). 
Setji einhverjir nemendur reikni-
regluna fram með orðum, t.d. 
„margfalda tölunúmerið með 8“, þá 
er það hið besta mál en samt sem 
áður þarf að beina sjónum að 
samsvarandi algebrustæðum: 8 · n og 
2 · n.

Í verkefni 8.47 og 8.48 er ekki um 
hlutföll að ræða; þess vegna er mun 
erfiðara að finna reiknireglurnar. Í 
verkefni 8.47 geta nemendur því 

Viðfangsefni
■ Talnamynstur og algebra
■ Undirbúningur undir föll
■ Að setja upp stæður og setja 

inn tölur fyrir breytur í 
algebrustæðum

Talnamynstur og algebra
8.45  a  Haltu áfram með talnamynstrið.  

Fylltu töfluna út upp í tölunúmer 10.
  b Búðu til reiknireglu.
  c   Notaðu reikniregluna  

og finndu töluna fyrir  
tölunúmer 30, 60 og 100.

8.46  a  Haltu áfram með talnarununa.  
Fylltu töfluna út upp í tölunúmer 10.

   b Búðu til reiknireglu. 
  c  Notaðu reikniregluna og finndu  

töluna fyrir tölunúmer 20, 50 og 100.

8.47  a  Haltu áfram með talnarununa.  
Fylltu töfluna út upp í tölunúmer 10.

  b Hvaða reikniregla á við þessa  
   talnarunu?

   1 2 · n + 2  2 6 · n – 1  3 5 · n + 1

  c  Notaðu reikniregluna og finndu töluna 
fyrir tölunúmer 30, 60 og 100.

8.48  a  Haltu áfram með talnarununa.  
Fylltu töfluna út upp í tölunúmer 10.

  b Búðu til reiknireglu.
  c  Notaðu reikniregluna og finndu  

töluna fyrir tölunúmer 20, 50 og 100.
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Geturðu fundið
reikniregluna?

Tölurnar halda áfram
í ákveðnu mynstri.

Tölunr. (n) Tala (T)
1 8
2 16
3 24
…
10

Tölunr. (n) Tala (T)
1 2
2 4
3 6
4 8
…
10

Tölunr. (n) Tala (T)
1 6
2 11
3 16
4
5 26
6
7
8 41
9
10

Tölunr. (n) Tala (T)
1 3
2 5
3
4
5 11
6 13
7
8
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Talnamynstur	í	töflureikni
Búnaður: Tölva með töflureikni.

Talnamynstur henta afar vel til 
rannsóknar í töflureikni. Einn 
möguleiki er að láta nemendur skrá í 
töflureikninn uppgefnar reiknireglur 
(eða formúlur) og nota hann síðan til 
að búa talnarunurnar til, sbr. verk-
efnin á bls. 113. Athygli skal vakin á 
að formúlurnar þarf að skrifa á því 
formi sem töflureiknirinn krefst. Hér 
á eftir er dæmi um verkefni 8.49, þar 
sem formúlan T = 3 · n + 2 breytist í 
=3*A2+2.

Annar möguleiki er að gefa talna-
rununa upp og hlutverk nemenda er 
að finna formúlana. Þá geta nem-
endur sjálfir búið talnarununa til út 
frá formúlu. Síðan skiptast nemendur 
á talnarunum án þess að sjá við-
komandi formúlu og reyna að finna 
hana. Síðan prófa þeir formúluna í 
töflureikni og athuga hvort niður-
staðan er rétt.

Sjá auk þess spilið Giska á reiknireglu 
sem lýst er á bls. 125 í þessari bók.

Meiri	þjálfun	í	talnamynstrum
Nemendur búa til talnarunur út frá 
reiknireglum:
■ Byrjið í 0. Finnið næstu tölu með 

því að bæta 1 við og margfalda 
síðan með 2 (0 – 2 – 6 – 14 – 30 
– 62 – 126 – 254 – 510 – 1022).

■ Byrjið í 5. Finnið næstu tölu með 
því að margfalda töluna með 2 og 
draga síðan 1 frá (5 – 9 – 17 – 33 
– 65 – 129 – 257 – 513 – 1025).

■ Skrifið næstu fjórar tölurnar í 
talnarununum:
a: 17, 18, 20, 23 …
b: 23, 18, 13, 
Búið til reiknireglu fyrir hvora 
talnarunu.

Á verkefnablaði 7.86 (Talnamynstur) 
eru fleiri verkefni sem þessi eða 
svipuð þar sem nemendur setja fram 
reiknireglur m.a. út frá talnamynstr-
um.

2 4 6 8 101 3 5 7 9

4

2

0

6

8

12

10

16

14

18

20

22

Dragi nemendur strik gegnum alla 
punktana myndast beint strik 
gegnum upphafspunktinn. Nemendur 
athuga
– hvort strikið verður alltaf bein lína;
– hvort það fari alltaf gegnum 

upphafspunktinn.
Þetta á við þegar reiknireglan felur 

það í sér að margfalda tölu með 
ákveðnum þætti. Ef þar við bætist að 
tölu er bætt við, eins og í verkefni 
8.47, liggur strikið ekki gegnum 
upphafspunktinn.

við að búa til reiknireglur. Ein hug- 
myndin er að sýna á áþreifanlegan 
hátt með kubbum hvernig talnarun-
urnar stækka. Í verkefni 8.48 má raða 
kubbunum til dæmis þannig:

Á þann hátt eiga nemendur auð-
veldara með að sjá að fjöldinn er 
alltaf tvisvar sinnum tölunúmerið 
plús staki kubburinn til vinstri.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Talnamynstur	í	hnitakerfi
Búnaður: Rúðustrikað blað.

Nemendur merkja tölurnar í 
(einhverjum) töflum á þessari opnu 
með punktum í hnitakerfi. Gildin á n 
eru þá x-hnitin og samsvarandi gildi á 
T eru y-hnitin. Í verkefni 8.46 eru 
punktarnir þannig:

8.49   Notaðu reikniregluna hér á eftir og fylltu út í töfluna  
 upp í tölunúmer 10.

8.50    Notaðu reikniregluna hér á eftir og fylltu út í töfluna  
 upp í tölunúmer 10.

8.51    Notaðu formúluna hér á eftir og fylltu út í töflurnar upp  
í tölunúmer 10.

Margfalda	töluna	með	3	og	bæta	2	við.

Margfalda	töluna	með	4	og	draga	1	frá.
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Tölunr. (n)
Reikniregla

T = 6 · n + 2
Tala (T)

1
2
3
…
10

Tölunr. (n)
Reikniregla

T = 8 · n + n
Tala (T)

1
2
3
…
10

Tölunr. (n)
Reikniregla
T = 5 · n – 2

Tala (T)

1 5 · 1 – 2
2
3
…
10

Tölunr. (n)
Reikniregla

T = 10 · n – 3
Tala (T)

1
2
3
…
10

Tölunr. (n)
Reikniregla

T = 3 · n + 2
Tala (T)

1 3 · 1 + 2 5
2 3 · 2 + 2
3
…
10

Tölunr. (n)
Reikniregla
T = 4 · n – 1

Tala (T)

1 4 · 1 – 1 3
2 4 · 2 – 1
3
…
10

a c

b d
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spilapeningurinn er. Talan á rauða 
teningnum er sett inn fyrir r en talan 
á þeim hvíta er sett inn fyrir h. 
Leikmenn reikna gildi stæðunnar og 
flytja spilapeninginn eins marga reiti 
og svarið segir til um. Verði svarið 
negatíft er spilapeningurinn færður 
aftur á bak í áttina að byrjunar-
reitnum. 

Dæmi: Sé spilapeningur leikmanns 
á reit með stæðunni „3 · h – r“ og 
upp kemur 2 á hvíta teningnum og 4 
á þeim rauða verður dæmið þannig: 
3 · 2 – 4 = 6 – 4 = 2. Þá flytur 
leikmaður spilalpening sinn tvo reiti 
áfram á spilaborðinu.

Lendi spilapeningurinn á rauðu 
svæði skal flytja hann áfram eins og 
örin segir til um. Lendi hann á bláu 
svæði skal flytja hann aftur á bak 
eftir örinni. Sá vinnur sem er fyrstur 
í MARK.

Nr. 8.56
Nemendur finna formúluna fyrir því 
hvað vélmennin gera við tölurnar.

 Bls. 117
Algebruspilið
Búnaður: Spilapeningur fyrir hvern 
leikmann og tveir teningar, rauður og 
hvítur. Ef aðrir litir eru á teningunum 
þarf að gæta þess að ákveða fyrir 
fram hvor liturinn táknar r og hvor 
liturinn táknar h.

Spilið er fyrir tvo leikmenn; einnig 
má spila í litlum hópum. Í fyrstu 
umferð kasta leikmenn einum teningi 
og flytja spilapeninginn um eins 
marga reiti og teningurinn segir til 
um. Því næst hefst algebruspilið fyrir 
alvöru. Leikmenn kasta tveimur 
teningum til skiptis. Þeir setja 
tölurnar á teningunum inn í formúl-
una sem skráð er í reitinn þar sem 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 116
Sýnidæmi
Á þessari blaðsíðu er fjallað um 
reiknireglur, sem skráðar eru á 
táknmáli algebrunnar, sem formúlur. 
Þar við bætist að tölunúmer, sem 
setja á inn í formúlurnar, eru ekki 
endilega tölurnar frá 1 til 10 í réttri 
röð heldur frekar tilviljunarkenndar 
tölur. Þar með munu niðurstöðurnar 
ekki mynda talnamynstur og því 
veitist nemendum örðugra að sjá 
tengslin milli formúlna og talnanna. 
Þetta á einkum við verkefni 8.56 þar 
sem nemendur eiga að finna formúl-
urnar. Á hinn bóginn eru formúl-
urnar frekar einfaldar – hlutföll í a-lið 
(6-taflan) og b-lið (7-taflan) og í c-lið 
bætist 1 við tölurnar í 9-töflunni.

Í formúlu má (oftast) setja allar 
hugsanlegar tölur inn fyrir breytuna/
bókstafinn. Þetta er í mótsögn við 
jöfnur þar sem bókstafurinn, sem 
táknar ákveðna tölu, gerir gildi 
stæðnanna beggja vegna við jöfnu-
merkið, jafnt. Í formúlum hins vegar 
má setja mismunandi tölur inn í stað 
breytunnar (n). Þá verður gildið á T 
mismunandi en samt sem áður 
verður dæmið rétt vegna þess að 
jafnt verður báðum megin við 
jöfnumerkið. 

Nr. 8.52–8.54
Nemendur setja tölunúmerin inn í 
formúluna og finna gildið á T í hverju 
tilviki.

Nr. 8.55
Nemendur setja n = 6 og n = 20 inn 
í formúluna og finna töluna T í hverju 
tilviki.

Viðfangsefni
■ Undirbúningur undir föll
■ Að setja upp stæður og setja 

inn tölur fyrir breytu í 
algebrustæðum

■ Að nota bókstaf í formúlum 
sem staðgengil fyrir allar (eða 
mjög margar) tölur 

Búnaður
■ Hvítur og rauður teningur

 8.52   Notaðu formúluna til hægri og finndu T þegar
  a n = 5 b n = 8 c n = 12 d n = 21 T = 3 · n – 5

 8.53   Notaðu formúluna til hægri og finndu T þegar
  a n = 7 b n = 10 c n = 22 d n = 50 T = 9 · n : 3

 8.54   Búðu til formúlu og finndu T þegar

  a n = 3 b n = 11 c n = 18 d n = 40 T =  

 8.55 Finndu T. Fylltu töfluna út. 

 8.56   Hvað gerir vélmennið við tölurnar? Finndu formúluna.

Sýnidæmi

Notaðu	formúluna	til	hægri.		
Hvaða	tala	verður	T	ef	n	=	7?

T = 4 · n – 5
T = 4 · 7 – 5
T = 28 – 5 
T = 23

T = 4 · n – 5Formúla
er	reikniregla
skrifuð	með
tölum	og	
bókstöfum.
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Formúla n = 6 n = 20
T = 3 · n + 7 3 · 6 + 7 = 25 3 · 20 + 7 = 67
T = 2 · n + 13
T = 4 · n – 6
T = 3 · (21 – n)
T = 2 · (n – 5)
T = (42 – n) : 2

Tala inn Tala út
2 12
8 48
11 66
20 120
n

Tala inn Tala út
28 4
56 8
77 11
140 20
n

Tala inn Tala út
3 28
5 46
8 73
11 100
n

a b c
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þ.e.a.s. fallhæð brúðunnar með 3, 4 
og 5 teygjum sem festar eru við 
ökkla brúðunnar. Áður en nemendur 
gera tilraunir með 6, 7 og 8 teygjur 
setja þeir fram ágiskun um fallhæð út 
frá mynstrinu sem komið er fram 
með fallhæðinni fyrir 3, 4 og 5 
teygjur.

Þegar nemendur hafa fyllt töfluna 
út mun koma í ljós að fallhæðin eykst 
sem nemur um það bil jafn mörgum 
cm með hverri teygju. Þetta er kallað 
línulegt líkan. Þá geta nemendur sýnt 
niðurstöðurnar úr töflunni í línuriti 
og notað það til að reikna út fjölda 
teygja miðað við hopp brúðunnar úr 
margra metra hæð, t.d. úr stiga eða 
niður eina hæð í skólabyggingunni 
eða annarri byggingu. Nota má þetta 
verkefni sem keppni milli liða: 
Nemendur gera einungis eina tilraun 
úr ákveðinni hæð. Það lið vinnur sem 
getur látið brúðuna komast næst 
gólfinu án þess að snerta það. 
Vinningsliðið er skipað þeim nem-
endum sem tekst best að reikna út 
fjölda teygja miðað við fallhæðina í 
metrum.

Búa	til	dulmál
Nemendur búa til sitt eigið dulmál 
(kóða) og senda leyniskilaboð hver 
til annars. Með slíku verkefni fá 
nemendur mikilvæga reynslu af 
breytum, þ.e.a.s. að bókstafir geta 
táknað ýmsar tölur. Gengið er út frá 
stafrófinu og tölunni sem hver 
bókstafur fær, sjá verkefnablað 7.91 
(Búa til dulmál).

Raunverkefni
Teygjuhopp
Búnaður: 
Brúða, gúmmí-
teygjur, skrán-
ingartafla fyrir 
niðurstöðurnar 
og eyðublað 
fyrir línurit 
(verkefnablað 
7.87 (Tafla og 
línurit fyrir 
teygjustökk)).

Í þessu verkefni reikna nemendur 
út hve margar teygjur þarf að binda 
saman til að brúðan hoppi „full-
komið“ teygjustökk úr ákveðinni 
hæð þannig að hún nái eins langt 
niður og hægt er án þess að snerta 
gólfið. Í fyrstu þurfa nemendur að 
gera margar tilraunir úr lítilli hæð, til 
dæmis úr eins til tveggja metra hæð. 
Þeir færa niðurstöðurnar í töflu, 

Auðveldari	verkefni
Gott er að láta nemanda, sem á í 
erfiðleikum með þennan námsþátt, 
vinna með þeim sem ræður vel við 
hann. Þetta á einkum við spilið á bls. 
117. Einnig má velja þá aðferð að 
tveir nemendur spili gegn tveimur 
öðrum því að sú tilhögun gefur 
leikmönnunum, sem eru saman í liði, 
tækifæri til að rökræða og finna 
lausnina í sameiningu.

Erfiðari	verkefni
Nemendur geta notað venjuleg 
mannspil í staðinn fyrir teninga í 
Algebruspilinu. Þá þurfa þeir að 
reikna með hærri tölum. Fyrst þarf 
að flokka spilin í rauðan og svartan 
bunka. Þá geta svörtu spilin táknað h 
á spilaborðinu.

SPIL  Algebruspilið
  
Búnaður:	Rauður	og	hvítur	teningur	og	
spilapeningur	handa	hverjum	leikmanni.	
Hver	leikmaður	setur	spilapening	

sinn	á	byrjunarreitinn.	Fyrst	kastar	
hver	leikmaður	einum	teningi	og	færir	
spilapeninginn	eins	og	teningurinn	segir	
til	um.	Síðan	kasta	leikmenn	til	skiptis	
tveimur	teningum	(hvítum	og	rauðum).	
Þeir	nota	formúluna	í	viðkomandi	
reit	og	reikna	svarið.	Síðan	flytja	þeir	
spilapeninginn	áfram	um	eins	marga	
reiti	og	svarið	segir	til	um.	Lendi	
spilapeningurinn	á	bláum	eða		
rauðum	reit	flytur	leikmaðurinn	
spilapeninginn	á	reitinn	sem	örin	
bendir	á.	Sá	vinnur	sem	er	fyrstur		
í	mark.

h = gildi	á	hvíta	teningnum
r = gildi	á	rauða	teningnum
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MARK

BYRJA 2 · r + h
r + h

h − r

2 · r + h

2 · h + 2 · r 3 · h − r3 · r + h2 · r − h 3 · h + r

r + h r + 2 · h

4 · h − 3 · r 2 · r − h

2 · r − 3 · h 2 · h − r 3 · h − r

3 · h − r

h − 2 · r

2 · r − h3 · r − h2 · r + h h − 2 · r

2 · h + 2 · rh − r

 r 
− 

2 ·
 h

r − h

2 · h − r

3 · r − 5 · h

2 ·
 r 

− 
3 ·

 h

4 · h − 2 · r
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 Bls. 119 
Sýnidæmi
Í sýnidæminu eru sýnd tengslin milli 
tímafjöldans, sem amma Katrín vann, 
og launanna sem hún fékk. Þar sem 
hún fékk ákveðna upphæð fyrir 
hverja klukkustund eru hin útborg-
uðu laun í hlutfalli við tímafjöldann. 
Þessi regla er táknuð bæði með 
orðum og með formúlu.

Nr. 8.61
Nemendur nota reikniregluna með 
orðum eða formúluna í sýnidæminu 
til að reikna hve mikið amma Katrín 
vann sér inn á mismunandi löngum 
tíma.

Nr. 8.62
Nemendur velja rétta reiknireglu og 
nota hana til að finna hve mikið Egill 
lagði fyrir þegar gefið er hvaða 
upphæð Lísa lagði fyrir.

U =   + b +   + c + a og
U = 2 �  + b + c + a
eru jafn réttar.

Flestir munu skrifa formúlu fyrir 
flatarmálið þannig:  
F = b ·   + (b · c

  2  
)

og það er hið besta mál. Einnig er 
hægt að einfalda formúluna:  
F = b · (  · 

c
2 )

Aðalatriðið í þessum kafla er að 
nemendur nái valdi á að búa til 
formúlur og setja inn tölur inn fyrir 
breytur en ekki að þeir geti einfaldað 
algebrustæður.

Nr. 8.60
Nemendur búa til formúlu fyrir 
flatarmál grasflatarinnar. Nemendur 
byrja á öllu svæðinu (  · b) og draga 
síðan frá bæði flatarmál pallsins  
(c · c) og blómabeðsins (

a · a
  2  )

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 118
Hugtakið	breyta
Bókstafir eru notaðir á ýmsa vegu í 
stærðfræði. Þeir eru meðal annars 
notaðir sem tákn fyrir óþekkta 
stærð, t.d. í jöfnum. Þá táknar 
bókstafurinn x (oft) ákveðna tölu. 
Bókstafir geta einnig verið tákn fyrir 
breytilegar tölur og stærðir eins og 
komið hefur fram á blaðsíðunum á 
undan. Þá getur til dæmis bókstafur-
inn n táknar margar mismunandi 
tölur. Bókstafi, sem eru breytur, er 
einnig að finna í tengslum við föll og 
formúlur. Flatarmál rétthyrninga má 
reikna út með formúlunni F =   · b 
þar sem   táknar lengd og b táknar 
breidd rétthyrnings. Í þessa formúlu 
má setja allar hugsanlegar pósitífar 
tölur í staðinn fyrir bókstafina   og b.

Nr. 8.57
Aðaltilgangurinn með þessu verkefni 
er að rifja upp á hvernig flatarmál 
rétthyrnings er reiknað. Kennari 
fylgist með hvort nemendur muna 
eftir formúlunni fyrir flatarmál. Gott 
er að hugsa um þetta sem verkefni úr 
hversdagslífinu, til dæmis þannig að 4 
lítrar duga á 48 m2, þ.e. gólfi í stærð-
inni 8 m · 6 m, sem sagt aðeins stærra 
en pallur Steins. Hins vegar duga 3 
lítrar aðeins á 36 m2 en það er ekki 
nóg í eina umferð á 8 m · 5 m gólf.

Nr. 8.58
Nemendur velja formúluna sem 
gefur rétt flatarmál grasflatarinnar. 
Þar sem Lína þarf ekki að dreifa 
fræjum í sandkassann þarf að draga 
flatarmál hans frá flatarmáli rétt-
hyrningsins í heild.

Nr. 8.59
Nemendur búa til formúlu fyrir 
flatarmál pallsins og aðra fyrir 
ummálið. Ekki er nauðsynlegt að 
nemendur einfaldi formúlurnar og 
skrifi þær á eins stuttu formi og hægt 
er. Formúlur fyrir ummálið,

Viðfangsefni
■ Undirbúningur undir föll
■ Formúlur í daglegu lífi
■ Flatarmál og ummál

Formúlur í daglegu lífi

 8.57   Steinn ætlar að bera olíu á pallinn. 
Hann reiknar með að 1 lítri af olíu 
dugi á 12 m2. Hve mikla olíu þarf 
Steinn að kaupa?

 8.58   Lína ætlar að útbúa grasflöt. Hún  
þarf að finna flatarmálið til að vita 
hve mikið grasfræ hún þarf að  
kaupa. Hvaða formúla sýnir  
flatarmál grasflatarinnar?

  a F =  · b  c  F =  · b – a · a  

  b  F =  · b · a  d F =  · b + a · a

 8.59   Á myndinni sérðu sólpallinn hans Jónasar.
  a  Búðu til formúlu fyrir flatarmálið.
  b  Búðu til formúlu fyrir ummálið.

 8.60   Búðu til formúlu fyrir flatarmál gras-
flatarinnar.

Ég þarf að margfalda lengdina
með breiddinni til að finna 

flatarmálið.

Ég held að flatar- 
mál þríhyrnings 
sé helmingurinn 

af flatarmáli 
rétthyrnings.

8 m

5,5 m

Grasflöt

b

J

a

a

Sandkassi

b
a

J c

J

b

VeröndV ö dVeröndVerönd

GrasflötfG

a

c

c

aBeð
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Nr. 8.64
Nemendur velja þá formúlu, sem 
passar við textann.
■ Hver er rétta formúlan? ((4500 

– 1900) ∙ n.)
■ Hvers vegna er hún sú rétta? (Vegna 

þess að amma Katrín átti að borga 
4500 – 1900 krónur á mánuði og 
fjöldi mánaðanna er táknaður með n)

■ Hvers vegna er síðasta formúlan ekki 
rétt, þ.e. 4500 ∙ n – 1900? (Þá er 
eins og amma Katrín borgi 4500 
krónur á mánuði en Þóra móðursystir 
borgi 1900 krónur aðeins einu sinni.)

Auðveldari	verkefni
Nemendur vinna saman tveir og 
tveir. Þessi verkefni fjalla um mörg 
hugtök sem þeir hafa fengist við áður 
og það getur verið skynsamlegt að 
rifja þau upp í slíku samstarfi frekar 
en að nemendur reyni að muna 
merkingu þeirra á eigin spýtur. Þeir 

sem þess þurfa nota vasareikni við 
útreikningana.

Erfiðari	verkefni	
Búið til reiknireglu fyrir 
ummál þessa ferhyrnings 
og aðra fyrir flatarmál hans. 

Lausn:
Ummálið er:
8 + a + 4 + 8 + 4 + a = 2 · a + 24
Flatarmálið er: 8 · (a + 4) = 8 · a + 32

Þessi blanda af bókstöfum og tölum 
getur ruglað marga nemendur. Ef þeir 
setja upp rangar reiknireglur er rétt 
að þeir prófi að setja tölur inn í 
staðinn fyrir a og athuga síðan hvort 
reiknireglan gefur rétt svar. Ef maður 
setur a = 3, verða hliðarnar 8 og 7. 
Það þýðir að ummálið verður 2 · 15 
= 30 en flatarmálið verður 8 · 7 = 
56. Ef formúlurnar eru notaðar fæst:
U= 2 · 3 + 24 = 6 + 24 = 30
F = 8 · 3 + 32 = 24 + 32 = 56

Gott er að prófa þetta með fleiri 
tölum. Ef aðferðirnar tvær gefa 
mismunandi svör er ljóst að formúl-
urnar eru rangar.

Raunverkefni
Yfirborðsflatarmál	turns
Búnaður: Sentikubbar.

Nemendur eiga að 
reikna yfirborðsflatar-
mál hvers turns úr 
sentikubbum og skrá 
niðurstöðurnar í töflu. Ein hlið 
kubbsins er mælieiningin án tillits til 
þess hversu stórir kubbarnir eru. 
Þegar yfirborðsflatarmál er reiknað 
þarf að taka með báða grunnfletina 
(botn og lok).

Tilgangurinn með þessu verkefni er 
að nemendur geti sjálfir fundið 
formúlu fyrir yfirborðsflatarmál. 
Líklega er auðveldast að hugsa sem 
svo að á hverjum kubbi séu fjórar 
hliðar að viðbættri einni hlið efst 
(lokið) og einum grunnfleti (botn-
inum). Formúlan verður þá 4n + 2 
þar sem n táknar fjölda kubba. Í turni 
með 100 kubbum verða útreikning-
arnir þessir: 4 · 100 + 2 = 402.

Í c-lið búa nemendur til reikni-
regluna „í hina áttina“, þ.e.a.s. til að 
finna hve mikið Lísa lagði fyrir í 
samanburði við Egil. Nemendur þurfa 
að nota þá staðreynd að margföldun 
og deiling eru andhverfar aðgerðir. Ef 
Eiríkur lagði fyrir tvöfalt meira en 
Lísa samsvarar það því að hún lagði 
fyrir helmingi minna en Egill. Í d-lið 
nota nemendur þetta til að reikna 
hvað Lísa sparaði saman.

Nr. 8.63
Nemendur finna reiknireglu sem 
nota má til að reikna aldur Grétu 
þegar aldur Ketils er gefinn. Nem-
endur ákveða sjálfir hvort þeir skrifa 
reikniregluna með orðum, sem 
formúlu á táknmáli algebrunnar eða 
snúa reiknireglunni við eins og gert 
er í dæmi 8.62. Nemendur nota 
síðan formúluna til að finna aldur 
Grétu.

              

 8.61   Notaðu reikniregluna í sýnidæminu og finndu hvaða laun 
amma Katrín fékk fyrir 

  a 13 klst.? b 25 klst.? c 120 klst.?

 8.62   Egill lagði fyrir tvöfalt meira en Lísa.
  a  Hvaða reikniregla sýnir hvað Egill lagði fyrir miðað við Lísu?

   1 2	·	peningar	Egils	=	peningar	Lísu  2 Peningar	Egils	=	2	·	peningar	Lísu  

   b  Notaðu reikniregluna og finndu hvað Egill sparaði mikið 
þegar Lísa var búin að spara

   • 50 kr. • 724 kr. • 2365 kr. 
  c Búðu til reiknireglu sem sýnir hve mikið Lísa sparaði  
   miðað við Egil.
  d  Notaðu reikniregluna og finndu hvað Lísa hafði sparað mikið 

þegar Egill hafði sparað
   • 66 kr. • 236 kr. • 5540 kr. 

 8.63   Gréta er 5 árum yngri en Ketill. 
  a  Búðu til reiknireglu sem sýnir hve gömul Gréta er miðað  

við aldur Ketils.
  b  Notaðu reikniregluna og finndu hve gömul Gréta er  

þegar Ketill er
    • 16 ára • 47 ára • 89 ára

 8.64   Þegar amma Katrín var ung leigði hún íbúð fyrir 4500 kr. á 
mánuði. Þóra bjó hjá henni og borgaði 1900 kr. af leigunni.

  a  Hver af formúlunum sýnir hve mikið amma Katrín borgaði  
af leigunni miðað við fjölda mánaða?

     

  b Reiknaðu út hvað amma þurfti að borga í leigu fyrir
 • 5 mánuði • 12 mánuði • 18 mánuði

Sýnidæmi

Amma	Katrín	fékk	80	kr.	á	klukkutímann	þegar	hún	var	ung.
Búðu	til	reiknireglu	sem	sýnir	hve	mikið	amma	Katrín	vann		
sér	inn	miðað	við	tímafjöldann	sem	hún	vann. 

Laun = fjöldi tíma · 80 kr. L = n · 80

1 L = 1900 · n + 4500  2  L = (4500 – 1900) · n  3  L = 4500 · n – 1900

Ég skrifa þetta
sem formúlu.
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Fjöldi 
kubba

2
3
4
...

10

Yfirborðs-
flatarmál 
turnanna

10 hliðar
14 hliðar

8

a 4
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150 kr.) en það sem er nýtt fyrir 
nemendur er að setja upp jöfnu. Þeir 
þurfa að ákvarða hvað x táknar og 
skrifa jöfnu sem lýsir efni textans.

Nr. 8.68
Aðalmálið hér er að nemendur nái 
valdi á að skrá verkefni úr daglegu lífi 
á táknmáli stærðfræðinnar.
■ Hvaða stærð er óþekkt í þessu 

verkefni, þ.e. hvað táknar x? (Fjöldi 
tækja.)

■ Hvað segir textinn okkur? (Að Andrés 
notaði 250 kr. alls og hundrað af 
þeim fór í að kaupa aðgöngumiða. 
Þá á hann 150 kr. eftir sem hann 
notaði í tækin.)

■ Hvað á þá að gera næst? Andrés átti 
150 kr. eftir og hvert tæki kostaði 30 
kr. (Deila í 150 krónurnar með 30, 
þ.e.a.s. hann fór þá í 5 tæki.) 

vegu, sumir ef til vill einungis með 
hugareikningi. Það er í lagi og þá er 
rétt að nemendur greini hver öðrum 
frá hvaða jöfnu þeir hafa sett upp og 
hvernig þeir fundu svarið.

Nr. 8.66
Nemendur búa til jöfnu, sem lýsir 
orðadæminu, og finna svarið. 
■ Hvaða dæmi skrifaðir þú í a-lið? 

(160 = 40 ∙ x.)
■ En var eitthvað líkt þessu í dæminu í 

b-lið? (Já, hægri hliðin er eins vegna þess 
að ég skrifaði dæmið: 360 = 40 ∙ x.)

■ Hvers vegna var hægri hliðin eins? 
(Vegna þess að sú hlið lýsir  
„40 krónum margfölduðum með 
fjölda krukkna“ og það á við í báðum 
verkefnunum.)

Nr. 8.67
Sjálft verkefnið er af auðveldara tagi 
(að finna hvað er tvöfalt meira en 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 120 
Sýnidæmi
Tvenns konar tilgangur er með 
þessum verkefnum. Í fyrsta lagi eiga 
nemendur að læra að tákna stærð-
fræðileg tengsl með jöfnum með 
einni óþekktri stærð. Þar næst finna 
nemendur svörin. Mikilvægt er að 
þeim sé gert þetta tvennt ljóst. Ef 
áherslan er einungis á að nemendur 
fái rétt svar geta þeir leyst dæmin án 
þess að setja upp jöfnu fyrst. Í vinnu 
nemenda við að setja upp jöfnu er 
mikilvægt að gera þá meðvitaða um 
hvaða stærð er óþekkt. Að sjálf-
sögðu kemur fram í hverju verkefni 
að hverju er spurt en samt er rétt 
að vekja athygli nemenda sérstaklega 
á þessu: í verkefni 8.65 er fjöldi 
klukkustunda óþekktur; í verkefni 
8.66 er það fjöldi krukkna o.s.frv.
Það má hugsa sér að í jöfnu felist 
vogarstöng, þ.e.a.s. alltaf á að vera 
jafnt báðum megin við jöfnumerkið. 
Benda má nemendum á að bókstafur 
í jöfnu hefur annað hlutverk en 
bókstafur í formúlu/reiknireglu. Í 
jöfnum táknar bókstafurinn ákveðna 
tölu í hverju verkefni. Sú tala er 
ráðandi um að jafn mikið sé beggja 
vegna jöfnumerkisins („er jafnt og“). Í 
formúlu er (oftast) hægt að setja 
allar hugsanlegar tölur inn í staðinn 
fyrir bókstafinn. Ef það er gert í jöfnu 
mun niðurstaðan geta orðið sú að 
ekki sé jafnt báðum megin við 
jöfnumerkið. Í þeim tilvikum er 
(oftast) aðeins um eina tölu að ræða 
sem hægt er að setja í staðinn fyrir 
x-ið. 

Nr. 8.65
Nemendur setja upp jöfnu sem lýsir 
orðadæminu. Síðan leysa þeir jöfnuna 
með því að finna hvaða tölu x táknar. 
Þeir munu geta gert það á marga 

Viðfangsefni
■ Að setja upp formúlur og 

jöfnur út frá verkefnum úr 
hversdagslífinu

■ Að nota í jöfnum breytu sem 
táknar ákveðna tölu

■ Að leysa jöfnur

Jöfnur úr gamalli stærðfræðibók 
 

 8.65    Níels vann sér inn 50 kr. á tímann. Eftir nokkra klukkutíma 
hafði hann unnið sér inn 450 kr. Hvað vann hann í marga 
klukkutíma? 
Búðu til dæmi með x. Reiknaðu síðan dæmið.

 8.66   Ásta seldi heimagerða sultu í krukkum.  
Hver krukka kostaði 40 kr. 

  a Dag nokkurn fékk hún 160 kr. í tekjur. Hvað seldi  
   hún margar krukkur? Búðu til dæmi með x og reiknaðu  
   það síðan.
  b  Annan dag fékk hún 360 kr. í tekjur. Hve margar krukkur 

seldi hún? Búðu til dæmi með x og reiknaðu það síðan.

 8.67 Nína lagði fyrir tvöfalt meira en Sindri.  
  Sindri var búinn að leggja fyrir 150 kr. 
  Hve mikið lagði Nína fyrir? Hvert dæmanna þriggja  
  hér á eftir er rétt?

   1 x = 2 · 150  2 150 = 2 · x  3 x + 150 = 300  

 8.68 Aðgöngumiði inn í skemmtigarð kostaði 100 kr. og  
  í hvert tæki kostaði 30 kr. 
  a  Andrés eyddi 250 kr. í aðgöngumiða og tæki. Hvað fór hann 

í mörg tæki? Hvert dæmanna þriggja hér á eftir er rétt?

   1 x · 30 = 250  2  250 = 100 + 30 · x  3  250 – 100 = 30 + x

  b Þrúður eyddi 310 kr. Hvað fór hún í mörg tæki? 
   Búðu til dæmi með x og reiknaðu það.

Með hverju þarf 
að margfalda 20 

til að fá 80?

Sýnidæmi

Marta	vann	sér	inn	20	kr.	á	tímann.	Dag	nokkurn	fékk	hún	80	kr.		
í	laun.	Hvað	vann	hún	í	marga	klukkutíma?
Búðu	til	dæmi	með	x.	Reiknaðu	síðan	dæmið.

80 = x · 20
80 = 4 · 20  Hún vann í 4 klukkutíma.

Töluna, sem við ætlum  
að finna, getum við kallað x. 

Hér viljum við finna  
hve margar klukkustundir 

Marta vann.

8 • Mynstur og algebra
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þarf að vera jafnt báðum megin. Ef 
nemandi segir – í verkefni 8.72 – að 
hann „dragi 100 frá“ getur kennari 
því endurtekið þetta með setningu 
eins og: „Þú dregur 100 frá báðum 
megin og þá stendur aðeins x eftir 
vinstra megin.“

Nr. 8.73–8.74
Í þessum verkefnum læra nemendur 
að x + x + x má skrifa sem 3 · x eða 
sem 3x. Menn hafa komið sér saman 
um að skrifa megi 3 · x sem 3x. 
Nemendur verða hreinlega að læra 
það. Þess vegna er mikilvægt að 
kennari endurtaki það oft, til dæmis 
með því að skrifa það með stórum 
stöfum á skólatöfluna og láta það 
standa þar meðan nemendur ljúka 
við kaflann. Lýsa má verkefnunum 
þannig: „Hvað vegur hver askja þegar 
þrjár öskjur vega 300 grömm?“ 
(verkefni 8.73a); einnig: „Hvaða tala 
margfölduð með 4 verður 28?“ 
(verkefni 8.74a). 

Auðveldari	verkefni
Mikilvægt er að kennari rifji efni 
þetta upp sameiginlega með allri 
bekkjardeildinni eftir að vinnu við 
þessar blaðsíður er lokið. Það er 
einkar þýðingarmikið eftir bls. 120. 
Nemendur þurfa að fá að vinna 
saman. Þessir námsþættir eru nýir 
fyrir nemendum og það mun hafa 
mikil og jákvæð áhrif á nám þeirra ef 
nokkrir nemendur í senn rökræða 
og íhuga efnið. Að öðrum kosti er 
hér mælt með að kennari hjálpi 
nemendum eftir þörfum að setja 
dæmin upp á sjónrænan hátt. Hér er 
dæmi um slíka framsetningu á 
verkefni 8.65:
50 kr.

450 kr.

 

150 kr.

x

Sindri

Nína

Erfiðari	verkefni	
Meiri	þjálfun	í	að	finna	x
Á verkefnablaði 7.88 (Búa til dæmi 
með x(i)) eru fleiri verkefni sem 
svipar til þeirra sem eru á bls. 120 
þar sem nemendur eiga að búa til 
dæmi með x út frá verkefni úr 
hversdagslífinu.

Nr. 8.69–8.70
Nemendur finna x sem hefur sama 
gildi báðum megin við jöfnumerkið. 
Nemendur þurfa að leggja saman 
þyngd pokanna tveggja. Í verkefni 
8.70 eru einungis notaðar hinir 
óhlutbundnu tölustafir en ef nem-
endur þurfa geta þeir hugsað um 
tölurnar sem þyngd eins og í verkefni 
8.69.

Nr. 8.71–8.72
Í verkefni 8.71 þarf að draga þyngd 
þess poka, sem stendur við hlið 
pokans með óþekktu þyngdina, frá 
þyngd hinna tveggja. Vera kann að 
best sé að skýra þetta með því að „x 
og 8 eiga samtals að vega 25“. Hvað 
vegur þá x? Ef nemendur finna sjálfir 
lausnaleiðir þá er það að sjálfsögðu 
afar gott. Ef svo er útskýra þeir 
aðferðirnar fyrir hinum nemend-
unum. Leggja þarf áherslu á að alltaf 

 Bls. 121
Sýnidæmi
Til að nemendur geti skilið jöfnur er 
nauðsynlegt að þeir geti túlkað 
jöfnumerkið þannig: „Það er jafn 
mikið báðum megin.“ Það skiptir því 
engu máli hvorum megin jöfnu-
merkisins tölurnar eru. Ekki er ætlast 
til að nemendur læri reiknireglur til 
að leysa jöfnur en á þessari blaðsíðu 
er vinnan við að leysa jöfnur óhlut-
bundin. Í upphafi er notuð skálavog 
til að styrkja þann skilning nemenda 
að jöfnumerkið tákni „jafn mikið 
báðum megin“. Þetta er gert með 
einfaldri og táknrænni mynd. Vogar-
stöngin getur einnig hjálpað þeim og 
þegar þeir fást við flóknari jöfnur 
(t.d. þegar draga á frá jafn mikið 
báðum megin við jöfnumerkið) getur 
hún verið heppileg myndlíking. Sjá 
einnig í kaflanum Raunverkefni á bls. 
123, verkefnið Hvað er x?

8.69  Hvaða tölu táknar x?

  

 8.70 Hvaða tölu táknar x?
  a x = 89 + 40 c 76 + 29 = x e x = 96 + 14 
  b 505 – 35 =  x d 158 = 266 –  x f 144 = x + 36

 8.71 Hvaða tölu táknar x?

 8.72 Hvaða tölu táknar x?
  a 100 + x = 130 + 240 d x – 60 = 45 + 40 
  b 55 – 20 =  x – 15 e 93 + x = 210 – 18 
  c 35 + 26 = 16 + x f 124 + 33 = x – 75

 8.73  Allir kassarnir í hvoru verkefni eru jafn þungir. 
Hvað vegur einn kassi?

 8.74 Hvaða tölu táknar x?
  a 4 · x = 28 c 5 · x = 100 e 3 · x = 38 – 2
  b 56 = 7 · x d 65 + 7 = 8 · x f 45 – 6 = 3 · x

100 g 100 g 100 g X 50 g 50 g

=

x táknar  
því alltaf  

ákveðna tölu 
þannig að jafn 
mikið sé báðum 

megin við 
jöfnumerkið.

Í jöfnum á alltaf 
að vera jafn mikið 
báðum megin við 

jöfnumerkið.

Að margfalda
með x
Skrifa	má	fjögur		
x	á	þrjá	mis-	
munandi	vegu:

x + x + x + x 
4 · x
4x
Ef	tala	er	skrifuð
fyrir	framan	x
án	aðgerðar-	
tákns	sýnir	talan	
hvað	x-in	eru	
mörg.

3x = x + x + x

Öll	x-in	hafa	
sama	gildi.

10 g 8 gX

=

15 g 11 g 23 g7 gX

=

a b

8 g X

=

14 g X

=

19 g 34 g

a b

a b

=

550 g X X X X X

=

300 gXXX
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að finna x-gildið en rétt er að þeir 
kynni aðferðir sínar fyrir bekkjar-
félögunum. Kennari reynir að draga 
fram það sem er sameiginlegt með 
aðferðum nemenda og leggur 
áherslu á að aðalatriðið er að jafn sé 
báðum megin við jöfnumerkið.

 Bls. 123 Upprifjun
Kennari fer sameiginlega með 
bekkjardeildinni yfir námsþættina, 
sem fjallað hefur verið um í þessum 
kafla, og rifjar jafnframt upp hvaða 
nýja námsþætti nemendur hafa lært. 
Gott er ef nemendur geta útskýrt og 
síðast en ekki síst notað hugtök sem 
fjallað hefur verið um í kaflanum:
– Flutningar: hliðrun, speglun og 

snúningur
– Hvernig búa má til reiknireglu fyrir 

hvernig myndtölur fara stækkandi 
og hvernig nota má reikniregluna 
til að segja til um hve margir reitir 

yfir x-ið og varpa síðan fram þeirri 
spurningu hvaða tala hljóti að vera 
undir lófanum til að jafnt sé báðum 
megin við jöfnumerkið.

Þegar nemendur hafa áttað sig á 
hvað tala x táknar geta þeir gengið 
úr skugga um hvort svarið er rétt 
með því að setja gildið á x inn í 
upprunalegu jöfnuna. Í sýnidæminu 
verður þetta þannig:
(2 + 4) · 8 = 6 · 8. Svarið er 48 en 
það passar við dæmið í sýnidæminu. 
Nemendur hafa þar með fundið hið 
rétta gildi á x.

Nr. 8.77–8.78
Nemendur nota aðferðina í sýni-
dæminu; einnig má leyfa þeim að 
nota áþreifanleg hjálpartæki eins og 
eldspýtnastokka og eldspýtur (sjá 
verkefnið Hvað er x? í kaflanum 
Raunverkefni hér á eftir). Nemendur 
geta sjálfir reynt að finna aðferðir til 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 122 
Sýnidæmi
Áður en nemendur hefjast handa við 
verkefni þessarar opnu er gott að 
þeir vinni verkefnið Hvað er x? sem 
lýst er í kaflanum Raunverkefni hér á 
eftir.

Kennari útskýrir jöfnur með því 
að jöfnumerkið táknar að jafn mikið 
verður að vera beggja vegna jöfnu-
merkisins. Það þýðir að leggja má við 
eða draga frá jafn mikið báðum 
megin við jöfnumerkið og það 
verður áfram jafn mikið báðum 
megin.

Í sýnidæminu er upprunalega 
jafnan svona: 4 · x = 45 + x
Við getum dregið eitt x frá báðum 
megin. Það gengur ágætlega vegna 
þess að x táknar sömu tölu (eða 
hefur sömu þyngd). Við tökum því 
burt sömu tölu báðum megin. Við 
endum þá með sambærilegt dæmi,  
3 · x = 45, sem í vissum skilningi er 
eins og hið upprunalega.

Þegar tvær jöfnur eru jafn gildar 
þýðir það að gildið á x er hið sama 
þótt stæðurnar séu ólíkar. Þessu má 
líkja við að tvö almenn brot séu jafn 
gild, þ.e. jafn stór, þótt tölustafirnir 
séu misjafnir (t.d. 13 og 39).

Nr. 8.75–8.76
Nemendur fjarlægja x frá hvorri hlið 
jöfnunnar þannig að x sé einungis 
öðrum megin við jöfnumerkið. Síðan 
finna þeir gildið á x.

Sýnidæmi
Nemendur athuga hvaða gildi hlýtur 
að vera á x til að jafn mikið verði 
beggja vegna jöfnumerkisins. Það er 
afar mikilvægt að nemendur beini 
athyglinni að því en ekki að hefð-
bundnum reiknireglum um að leysa 
jöfnur. Hjálparhellurnar, Krúsi og 
Kráka, benda á góða vinnureglu sem 
getur verið gagn í. Þeir leggja lófann 

 8.75 Hvaða tölu táknar x? Búðu til dæmi með x og reiknaðu síðan.
  

Hvaða tölu táknar x?
 8.76 a 2x + 81 = 11x c 7x = 3x + 44 e 4x + 360 = 7x
  b 105 + 3x = 8x d 15x = 6x + 54 f 12x = 571 – 21 + 2x
 

Hvaða tölu táknar x?
8.77  a (x + 3) · 2 = 20 c (14 – 6) · x = 32 e (x – 5) · 4 = 32 
  b 56 = (4 + x) · 7 d 48 = (12 – 4) · x f 18 = 2 · (15 – x)

 8.78 a (x – 2) · 4 = 3 · 12 c 3 · (5 + x) = 2 · 2 · 2 · 3  
  b 74 - 2 = (12 - 4) · x d 51 + (24 : 2) = 7 · 3 · 3 · x 

X X X X X

=

45 g

X

X X X

X

=

45 g

Sýnidæmi

Hvaða	tölu	táknar	x?

 4x = 45 + x

4x = 45 + x
3x = 45
  x = 45 : 3 
  x = 15

a
X

X X
X X

=

XX 60 g

 2x + 60 = 5x

b
X X X

X X
X

=

480 g

Sýnidæmi

Hvaða	tölu	táknar	x? 
(2 + x) · 8 = 48

(2 + x) · 8 = 48 
        6  · 8  = 48
 2 + x  = 6
   x = 4 · 8 = 48

Við tökum burt
jafn mikið hvorum 
megin. Þá er áfram 

jafn mikið
hvorum megin.

Með hvaða tölu 
þarftu að margfalda 

8 til að fá 48?

Nú er auðveldara 
að sjá hvað hver 
askja er þung.

Talan undir hendinni 
á þér hlýtur að  

vera 6 vegna þess  
að 6 · 8 = 48.
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Viðfangsefni
■ Að leysa jöfnur
■ Meðferð tákna í algebru-

stæðum
■ Að reikna út úr sviga
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á að vera báðum megin við snúruna. 
Gott er að merkja eldspýtnastokk-
ana með x-i. Nemendur eiga að finna 
út hve margar eldspýtur eru á 
hverjum tíma í eldspýtna-
stokknum/-stokkunum.  
Ef margir stokkar eru á 
myndvarpanum í einu merkir 
það að jafn margar eldspýtur 
eru í hverjum stokki. Kennari 
getur sett verkefni 8.74a á  
bls. 121 fram á sjónrænan  
hátt þannig:

Kennari heldur áfram á þennan hátt 
með fleiri verkefni. Einnig má byrja 
með einfaldara verkefni með því að 
setja x-stokk öðrum megin við 
snúruna og fimm eldspýtur hinum 
megin. Hve margar eldspýtur eru í 
x-stokknum? (Fimm.) Síðan má fjölga 
stokkunum í tvo og hafa eldspýt-
urnar til dæmis 12 og spyrja nem-
endur hvernig þeir finna svörin.

Ef um stærri tölur er að ræða má 
setja eldspýtnahrúgu öðrum megin 
og segja nemendum að þær séu 56. 
Síðan setur kennari 7 x-stokka 
hinum megin. Hve margar eldspýtur 
eru í hverjum stokki? Mjög seinlegt 
er að telja eldspýturnar og skipta 
þeim einni í einu. Þess vegna þurfa 
nemendur að notfæra sér fyrri 
þekkingu, þ.e. að 7 sinnum 8 eru 56.

Á sama hátt má til dæmis gera 
verkefni 8.76a áþreifanlegt.

81

Hér má fjarlægja tvo stokka beggja 
vegna við jöfnumerkið (snúruna); úr 
því að jafn mikið er í hverjum stokki 
mun það ekki skekkja þá staðreynd 
að jafnt er báðum megin.

Giska	á	reiknireglu	(spil)
Sjá lýsingu á spilinu á bls. 125.

Erfiðari	verkefni	
Meiri	þjálfun	í	að	leysa	verkefni	
með	x
Á verkefnablaði 7.90 (Jöfnur) eru 
orðadæmi í þyngri kantinum fyrir þá 
sem ráða vel við þessa námsþætti.

Raunverkefni	
Meiri	þjálfun	í	að	finna	x
Á verkefnablaði 6.90 (x með cuisena-
ire-kubbum) í verkefnahefti Stiku 2b 
og verkefnablöðum 7.89 og 7.90 
(Búa til dæmi með x (2) og Jöfnur) eru 
fleiri verkefni þar sem nemendur 
þurfa að nota x í reikningi.

Hvað	er	x?
Búnaður: Myndvarpi, snúra, eldspýtur 
og eldspýtnastokkar.

Kennari leggur snúruna á mynd-
varpann þannig að hún skipti 
glerplötunni í tvo jafna hluta. Snúran 
táknar jöfnumerkið, þ.e.a.s. jafn mikið 

verða í mynd n? Hvernig má búa til 
reiknireglu fyrir talnarunu?

– Mismunurinn á bókstöfum í 
talnarunum og formúlum annars 
vegar (breytur sem geta táknað 
margar mismunandi tölur, sumar 
veljum við og setjum inn í formúl-
una og aðrar reiknum við út) og 
hins vegar í jöfnum (bókstafir sem 
tákna eina ákveðna óþekkta tölu).

– Mikilvægi þess að jafnt þarf að 
vera báðum megin við jöfnu-
merkið þegar jöfnur eru annars 
vegar. Til dæmis er hægt að bæta 
jafn miklu við báðum megin við 
jöfnumerkið.

Auðveldari	verkefni
Nemendur vinna saman að verk-
efnum þessarar opnu. Einnig getur 
kennari metið hvort einhverjir 
nemendur geta sleppt því að vinna 
síðustu verkefnin á bls. 122.
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Eins myndir eftir flutning í hnitakerfi

Hliðrun, speglun og snúningur eru flutningar þar sem  
stærð og lögun myndar verður eins eftir flutninginn:

Hliðrun Speglun Snúningur

Myndtölur 
Myndtölur stækka í ákveðnu mynstri frá mynd til myndar.
Hægt er að búa til reiknireglu fyrir hvernig mynstrið breytist.
Tveir reitir bætist við í hverri mynd.
Finna má fjölda reita í mynd með því að margfalda númer  
hverrar myndar með 2 og bæta 1 við.

Talnamynstur og algebra
Talnarunur sem fara stækkandi 
eftir ákveðinni reiknireglu
eða formúlu. 

Jöfnur
Í jöfnum verður að vera jafn mikið báðum megin við jöfnumerkið.
4x = x + 45 
x táknar ákveðna tölu þannig að
jafn mikið er báðum megin við jöfnumerkið. 
3x = 45
  x = 15

mynd 1 mynd 2 mynd 3

X X X X X

=

45 g

Upprifjun 

123

Númer 
(n)

Formúla
T = 3 · n + 2

Tala 
(T)

1 3 · 1 + 2 5
2 3 · 2 + 2 8
3 3 · 3 + 2 11
…
10 3 · 10 + 2 32

Mynd nr. Fjöldi reita
1 3
2 5
3 7
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Nr. 7
Nemendur finna hvaða gildi á x gerir 
það að verkum að jafnt verður 
báðum megin við jöfnumerkið. Þeir 
velja sjálfir aðferðina. Noti einhverjir 
nemendur ágiskun er það í lagi svo 
lengi sem þeir geta útskýrt hvers 
vegna x-gildið gefur rétta niður-
stöðu.

Nr. 8
Nemendur setja upp jöfnu sem 
endurspeglar orðadæmið. Síðan finna 
þeir lausnina.

Auðveldari	verkefni
Tvö verkefnanna í prófinu eru 
nokkuð erfið, til dæmis að finna 
reiknireglu (formúlu) í verkefni 3 og í 
verkefni 8. Ekki er hægt að búast við 
að allir nemendur geti leyst þessi 
verkefni. Hvetja má nemendur til að 
teikna skissu í verkefni 8:

 Bls. 125 Próf (framhald)
Nr. 4
Nemendur halda áfram með talna-
rununa og fylla töfluna út þegar n 
táknar tölurnar 1−10. Því næst velja 
þeir úr þremur möguleikum hvaða 
formúla passar við talnarununa.

Nr. 5
Nemendur nota formúluna, sem 
gefin er upp, og fylla töfluna út miðað 
við að n tákni tölurnar 1−10.

Nr. 6
Nemendur búa til reiknireglu sem 
nota má til að reikna hve mikla 
peninga Silja mun nota í drykki á 
ferðalaginu. Reiknireglan er fall af 
dagafjöldanum. Þar næst nota 
nemendur reikniregluna til að reikna 
út hve mikið Silja notar í drykki á 11 
og 24 dögum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 124 Próf 
Nr. 1
Nemendur lýsa hvernig ferhyrningn-
um og þríhyrningnum hefur verið 
hliðrað í hnitakerfinu.

Nr. 2
Nemendur teikna ferhyrninginn í 
hnitakerfi og spegla hann um y-ásinn. 
Þeir skrá hnit hornpunktanna í nýja 
ferhyrningnum. Önnur aðferð er að 
nemendur reikni út hvar horn-
punktar nýja ferhyrningsins verða án 
þess að teikna þá í hnitakerfi og 
skrifa einungis hnit hornpunkta hans.

Nr. 3
Nemendur teikna skissu af mynd 4 
og 5 þegar þær stækka eins og sýnt 
er í fyrstu þremur myndunum. 
Nemendur finna heildarfjölda reita í 
myndunum tveimur. Myndirnar eru 
samsettar úr ferningstölum mynd-
númersins (gulir reitir) og fernings-
tölu númers sem er einum stærri en 
myndnúmerið (bláir reitir). Nem-
endur búa síðan til töflu sem sýnir 
fjölda reita í myndum 1−10. Í c-lið 
búa nemendur til reiknireglu fyrir 
fjölda reita í hverri mynd. Regluna má 
setja fram með orðum, t.d.:
– ferningstala myndnúmersins plús 

ferningstala myndar sem er einu 
númeri stærri.

Einnig má setja regluna fram á 
táknmáli algebrunnar – sem formúlu:
n · n + (n + 1) · (n + 1)

Að lokum nota nemendur regluna til 
að reikna út fjölda reita í mynd 20, 
50 og 100.

Viðfangsefni
■ Hliðrun og speglun
■ Að staðsetja punkta og lýsa 

flutningum í hnitakerfi
■ Talnamynstur
■ Algebra í talnamynstrum, 

formúlum og jöfnum

Búnaður
■ Hnitakerfi (ljósritunarblað 1 

(Hnitakerfi) aftast í þessari 
bók)

Próf

 1 a  Hvernig hefur myndinni  
ABCD verið hliðrað í A1B1C1D1?

       

 

 2  Speglaðu ferhyrninginn um y-ásinn og skráðu hnit  
hornpunktanna í nýja ferhyrningnum.

 3 a  Hve margir reitir verða í mynd 4 og 5? 
Teiknaðu skissu.

  b  Búðu til töflu. Fylltu töfluna  
út fyrir myndir 1 til 10.

  c  Búðu til reiknireglu fyrir  
fjölda reita í hverri mynd. 

  d  Hve margir reitir verða í  
mynd 20, 50 og 100?

b  Hvernig hefur myndinni 
ABC verið hliðrað í A1B1C1?  

−3−4−5−6−7−8
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BA
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mynd 1 mynd 2 mynd 3
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anum og nýja kubbafjöldann og 
reynir að finna út hvaða stæða er 
skráð á miðann. Takist liðinu það fær 
það 5 stig. Giski þeir ekki á rétta 
stæðu á lið B að setja kubba á ný í 
kassann en að þessu sinni annan 
fjölda og afhenda liði A kassann eins 
og áður. Lið A notar sömu stæðu og 
áður og breytir kubbafjöldann eftir 
sömu reiknireglu. Lið B reynir enn á 
ný út frá fjölda kubbanna í upphafi og 
eftir breytinguna að giska á rétta 
stæðu Sé ágiskun liðsins að þessu 
sinni rétt fær það 3 stig. Takist þeim 
heldur ekki að þessu sinni að giska á 
rétta stæðu skipta liðin um hlutverk.

eina slíka að eigin vali á pappírsmiða. 
Liðið brýtur miðann saman og setur 
hann í kassa (t.d. á stærð við skó-
kassa). Síðan afhenda þeir kassann 
liði B. Leikmenn þess liðs setja 0 til 
25 kubba í kassann án þess að sjá 
hvað stendur á miðanum. Lið A telur 
kubbana og á nú að reikna út hve 
margir kubbar eiga að vera í kass-
anum samkvæmt stæðunni á mið-
anum. Kubbafjöldinn segir til um 
gildið á x. 

Dæmi:
Lið A velur/skrifar stæðuna 2x + 1 
og lið B setur fimm kubba í kassann. 
Lið A reiknar þá út fjölda kubba, þ.e. 
(2 · 5) + 1 = 11 og bætir 6 kubbum 
við í kassann þannig að samtals verði 
þar 11 kubbar. Lið B tekur nú 
kubbana úr kassanum, telur þá og 
skráir fjöldann. Liðið skoðar nú 
upprunalega kubbafjöldann í kass-

X X X

X X X

X

X X X

X X X

X

150 kr.

570 – 150 = 420

= 420

570 kr.

150 kr.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Giska	á	reiknireglu	(spil)
Búnaður: Kassi, kubbar/baunir, litlir 
pappírsmiðar með stæðum með x-i, 
til dæmis x + 3, x + 4, x – 3, x – 4, 2x, 
3x, 2x – 1, 2x + 1, 3x + 1, 3x – 1 
(verkefnablað 6.77 (Spjöld með spilinu 
Finna reiknireglu) í verkefnahefti Stiku 
2b).

Spilið er fyrir tvö lið með tveimur 
leikmönnum í hvoru liði. Lið A velur 
pappírsmiða með stæðu eða skrifar 

 4 a  Haltu áfram með talnarununa. Fylltu töfluna út fyrir  
tölunúmerin 1 til 10.

  b  Hvaða formúla passar við talnarununa?

   1 2 · n + 1  2 3 · n – 1  3 2 · n + 3

 5 Notaðu formúluna og fylltu töfluna út fyrir tölunúmerin 1 til 10.

 6 Silja reiknar með að nota 500 kr. á dag í drykki þegar hún  
  er á ferðalagi. Þörf hennar fyrir peninga er í hlutfalli við hve  
  marga daga hún verður á ferðalaginu. 
  a  Búðu til reiknireglu sem sýnir hve mikla peninga Silja  

notar í drykki í hlutfalli við þann dagafjölda sem hún  
er á ferðalaginu.

  b  Notaðu reikniregluna og finndu hve mikla peninga Silja notar 
á: 

   • 11 daga ferðalagi • 24 daga ferðalagi

 7 Hvaða tölu táknar x?
  a x = 35 + 14 c 3 · x = 75 e 4 · x + 7 = x + 25
  b x + 29 = 60 d 4 · x = 38 – 2 f (x + 5) · 6 = 54

 8 Jón keypti ís sem kostaði 150 kr. og sjö mandarínur. 
  Samtals borgaði hann 570 kr.  
  Hvað kostaði ein mandarína? 
  Búðu til dæmi með x og reiknaðu dæmið.
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Númer (n) Tala (T)
1 2
2 5
3 8
4 11
…
10

Númer (n)
Reikniregla

T = 7 · n – 4
Tala (T)

1
2
3
…
10

Hugmyndir	og	athugasemdir
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hliðin er þannig tvöfalt lengri en hin. 
Ef við leggjum saman hliðarlengd-
irnar á teikningunni verður ummálið 
þetta: U = x + 2x + x + 2x = 6x.

Styttri hliðin er þar með 16 af 
ummálinu en lengri hliðin 13. Þetta 
dæmi má leysa á marga vegu. Best er 
að nemendur finni sínar eigin 
lausnaleiðir.

Nr. 8.86
Nemendur setja upp jöfnu sem lýsir 
orðadæminu. Síðan finna þeir svarið 
við verkefninu. Vera kann að ein-
hverjir nemendur leysi verkefnið án 
þess að setja það upp í jöfnu en það 
er einmitt hluti af því sem þeir þurfa 
að læra. Það skiptir ekki mestu máli 
að finna rétt svar heldur að geta 
skráð verkefni úr daglegu lífi á 
táknmáli stærðfræðinnar.

 Bls. 127 Æfingasíða 2
Nr. 8.83
Nemendur teikna skissu af myndum 
5 og 6 og finna hve margir reitir 
verða í hvorri fyrir sig. Þeir búa til 
töflu sem sýna fjölda reita í myndum 
1−10. Síðan velja þeir úr þremur 
möguleikum hvaða formúla passar 
við talnamynstrið í töflunni og nota 
hana til að reikna fjölda reita í mynd 
nr. 20, 50 og 100.

Nr. 8.84
Nemendur nota formúlurnar og fylla 
töflurnar út með því að setja inn n = 
1 til 10. Þannig reikna þeir út gildið á 
T.

Nr. 8.85
Nemendur reikna út lengd hverrar 
hliðar í rétthyrningnum þegar 
hlutfallið milli hliðanna er eins og 
gefið er upp á myndinni. Önnur 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 126 Æfingasíða 1
Nr. 8.79
Nemendur segja til um hverjum 
mynstranna hefur verið a) hliðrað 
eða b) snúið og hverjar hafa verið c) 
speglaðar. Hér skal vakin athygli á að 
myndirnar eru ekki spegilsamhverfar 
þar eð þær eru gular öðrum megin 
en grænar hinum megin. Það þýðir 
að speglunarverkefnin (nr. 6 og 7) 
sýna ekki jafnframt snúning og 
snúningsverkefnin (nr. 2, 3 og 4) sýna 
ekki jafnframt speglun.

Nr. 8.80
Nemendur teikna þríhyrninginn ABC 
í hnitakerfi. Síðan hliðra þeir þrí-
hyrningnum fimm reiti samsíða 
x-ásnum til vinstri.

Nr. 8.81
Nemendur teikna ferhyrning í 
hnitakerfi með hnitum hornpunkt-
anna sem gefin eru upp. Síðan spegla 
þeir ferhyrninginn um y-ásinn og 
mynda þar með ferhyrninginn 
A'B'C'D'. Loks skrá þeir hnit horn-
punkta hans.

Nr. 8.82
Nemendur teikna þríhyrninginn ABC 
í hnitakerfi. Þeir snúa honum 90° um 
upphafspunktinn og mynda þríhyrn-
inginn A'B'C'. Loks skrá þeir hnit 
hornpunkta hans,.

Viðfangsefni
■ Hliðrun, speglun og snúningur
■ Að staðsetja punkta og lýsa 

flutningum í hnitakerfi
■ Talnamynstur
■ Algebra í talnamynstrum og 

formúlum

Búnaður
■ Hnitakerfi (ljósritunarblað 1 

(Hnitakerfi) aftast í þessari bók, 
ef til vill rúðustrikað blað og 
reglustika)

Æfingasíða 1

 8.79 Hvaða myndum hefur verið hliðrað eða snúið og  
  hvaða myndir hafa verið speglaðar? 
  a Hliðrun b Snúningur c Speglun

 8.80 a Teiknaðu þríhyrninginn ABC  
   í hnitakerfi.
  b  Hliðraðu honum fimm reiti  

til vinstri samsíða x-ásnum. 

 8.81 a  Teiknaðu ferhyrninginn ABCD í hnitakerfi. Hnit  
hornpunktanna eru A (3, 2), B (7, 3), C (5, 5) og D (1, 3).

  b Speglaðu ferhyrninginn um y-ásinn. Kallaðu nýja  
   ferhyrninginn A1B1C1D1.
  c Skráðu hnit punktanna A1,  B1,  C1 og D1.

 8.82 a  Snúðu þrí- 
hyrningnum ABC  
90° rangsælis um  
upphafspunktinn  
(0, 0) í hnitakerfi. 

  b  Kallaðu nýju  
myndina A1B1C1  
og skráðu hnit  
hornpunktanna.

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 52–57      

1 2 3 4
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Dæmi um verkefni varðandi mynd-
númerið:
■ Hve marga græna þríhyrninga þarftu 

í næsta sexhyrning? (Fjóra.)
■ Ef þú værir með 10 gula sexhyrninga 

– hve marga græna þríhyrninga 
þarftu þá? (Fjóra fyrir hvern plús tvo 
á hvorum enda: 4 · 10 + 2.)

■ Hugsaðu þér einhver tilviljunarkennd 
myndnúmer í þessu mynstri. Geturðu 
búið til reglu fyrir þetta mynstur? 
(Fyrir hvern gulan sexhyrning þarf ég 
fjóra græna þríhyrninga plús tvo á 
hvorum enda: 4 · n + 2.)

Myndtölur
Nemendur búa til mynstur með 
rúmfræðikubbum (sjá verkefnablöð 
6.92 a−d (Form fyrir rúmfræðimynstur 
1−4) í verkefnahefti Stiku 2b) og lýsa 
hvernig mynstrið stækkar frá einni 
mynd til þeirrar næstu. Í samræðum 
við kennara eða nemendur, sem ráða 
vel við þennan námsþátt, geta þeir í 
sameiningu búið til reglu sem lýsir 
mynstrinu.

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem eiga erfitt með 
þennan námsþátt, þurfa að fá 
tækifæri til að fá í meiri mæli 
áþreifanlega reynslu af flutningum og 
fást meira við myndtölur.

Snúningur	með	áþreifanlegum	
hlutum
Nota má til dæmis rúmfræðikubba. 
Verkefni nemenda er að snúa kubb 
ákveðinn fjölda gráða. Sér til hjálpar 
geta þeir merkt bæði snúningspunkt-
inn og strikað á blað þar sem setja á 
kubbinn, sjá myndina hér á eftir. Þar 
hefur kubbnum verið snúið 120° 
tvisvar kringum snúningspunktinn. 
Nemendur nota gráðuboga til að 
mæla snúningshornið. Kennari bendir 
nemendum á að finna falleg mynstur 
með snúningi og síðan merkja þeir 
snúningspunktinn og snúningshornið.

Æfingasíða 2

 8.83 a  Hve margir reitir verða í mynd 4 og 5?  
Teiknaðu skissu.

  b  Gerðu töflu. Fylltu út í hana fyrir myndir 1 til 10.
  c Hver af formúlunum hér á eftir passar við myndirnar?

   1 4 · n + 1  2 3 · n + 2  3 2 · n + 4

  d  Notaðu rétta formúlu og finndu hve margir reitir verða  
í mynd 20, 50 og 100.

 8.84 Notaðu formúlurnar og fylltu út í töflurnar fyrir  
  tölunúmer 1 til 10.

a
 

b

 8.85  Reiknaðu hliðarlengdir í rétthyrningnum  
þegar ummálið er

  a 60 cm b 48 cm c 90 cm

 8.86 Skrifaðu dæmi með x. Reiknaðu dæmin.
  a  Lárus keypti 4 safa og rúnnstykki sem kostaði 90 kr.  

Samtals borgaði hann 370 kr.  
Hvað kostaði einn safi? 

  b  Lísa keypti 6 safa og appelsínu sem kostaði 120 kr. 
Samtals borgaði hún 600 kr. 
Hvað kostaði einn safi?

  c Inga keypti 3 safa og köku sem kostaði 240 kr.  
   Samtals borgaði hún 540 kr.  
   Hvað kostaði einn safi?

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 58–67      

Númer 
(n)

Formúla
T = 7 · n + (n – 5)

Tala 
(T)

1 7 · 1 + (1 – 5) 3
2
3
…
10

Númer 
(n)

Formúla
T = n · (n + 1) : 2

Tala 
(T)

1 1 · (1 + 1) : 2 1
2
3
…
10

x

2 x

=

370 kr.

90 kr.

Safi Safi

Safi Safi
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Mynd Fjöldi reita
1 5
2
3
4
…mynd 1 mynd 2 mynd 3
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Auðveldari	verkefni	
Gott er að nemendur teikni skissur 
eins og í myndinni sem fylgir verkefni 
8.87.

Erfiðari	verkefni	
Meiri	þrautalausnir
Á verkefnablöðum 7.92 (Þrautalausnir 
með jöfnum) og 7.93 (Þrautalausnir) 
eru fleiri verkefni í þyngri kantinum 
þar sem nemendur eiga meðal 
annars að nota jöfnur og jafnvel 
teikna skissur til að finna svörin.

verður myndaeign Dagnýjar 2x og 
jafnan verður: x + 2x = 90

Ef þetta er dregið saman verður 
jafnan 3x = 90 og x = 30. Þetta er þá 
myndaeign Elmars. En úr því að spurt 
er um myndaeign Dagnýjar þarf að 
reikna hana út á eftir,  annaðhvort 
með því að tvöfalda 30 eða draga 30 
frá 90. Nemendur sem eru fljótir 
með verkefni geta kannað eftir-
farandi:
■ Þú kallaðir myndaeign Dagnýjar x. Er 

hægt í staðinn að kalla myndaeign 
Elmars x? Hvernig verður jafnan þá? 
Færðu sama svar?

■ Hvað er auðveldasta jafnan, þ.e. sú 
sem gefur rétt svar á auðveldastan 
hátt? (Oft er best að kalla lægsta 
gildið x. Þá getur maður komist hjá 
að fá almenn brot eða tölur sem eru 
minni en 1.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 128 Geturðu þetta?
Nr. 8.87
Nemendur leysa orðadæmin – helst 
á eigin spýtur. En ef þeir „stranda“ á 
verkefninu má gefa þeim vísbendingu 
um lausnaleiðina sem lýst er hér á 
eftir:

Maður ákveður að Þóru hluti 
kallist x. Út frá því má lýsa hve mikið 
hin tvö eiga. Síðan eru allar stæð-
urnar lagðar saman úr því að gefið 
er upp hve mikið þau eiga samtals. 
Þannig fáum við dæmið 5x + 4 = 104 
sem nemendur leysa.

Nr. 8.88–8.92 
Hér er hugmyndin sú að nemendur 
reyni að leysa þessi verkefni með því 
að setja upp jöfnur en ef þeir finna 
aðrar leiðir til lausnar verkefnunum 
er það auðvitað í besta lagi. Þegar 
efnið er rifjað upp er gott að fram 
komi að lausn þessara verkefna með 
jöfnum er sambærileg við aðrar 
lausnaleiðir. Oft er það svo að mjög 
auðvelt getur verið að leysa jöfnu en 
erfitt fyrir nemendur að setja upp 
jöfnu. Ein leið þeim til hjálpar í 
þessum efnum er að láta þá sitja 
saman í 2–3 manna hópum. Góð 
þjálfun er fólgin í að setja upp jöfnu 
og kennari þarf að vera spar á 
aðstoð og láta nemendur frekar 
spreyta sig svo um munar á eigin 
spýtur.

Í þessum verkefnum kann svo að 
vera að mismunandi nemendur láti  
x tákna mismunandi stærðir. Það er 
auðvitað í lagi. Í verkefni 8.88 geta 
nemendur til dæmis kallað mynda-
eign Dagnýjar x. Þá verður mynda-
eign Elmars x2 og jafnan verður þá:  
x + 12x = 90.

Þetta má einfalda þannig: 11
2 x = 90

og þá verður x jafnt og 90
1,5 = 60.

Þetta verkefni verður auðveldara ef 
myndaeign Elmars kallast x. Þá 

Geturðu þetta?

8.87  Valdís, Bjarki og Elsa eiga samtals 104 fótboltamyndir.  
Valdís á tvöfalt fleiri en Bjarki. Elsa á 4 fleiri en Valdís.  
Reiknaðu hvað Bjarki á margar fótboltamyndir.

8.88  Dagný og Elmar eiga samtals 90 fótboltamyndir. 
Dagný á tvöfalt meira en Elmar.

 Hve margar fótboltamyndir á Dagný?

8.89  Hrafn, Guðný og Hilmir eiga samtals 156 fótboltamyndir. 
Guðný á tvöfalt fleiri en Hrafn. Hilmir á sex myndum  
fleiri en Guðný. 

 Hve margar myndir á Hrafn?

 
8.90  Arnaldur, Hafdís og Hanna eiga samtals 240 fótboltamyndir. 

Hafdís á tvöfalt fleiri en Arnaldur. Hanna á þrisvar sinnum 
fleiri en Arnaldur.

 Hve margar myndir á Arnaldur?

8.91  Una á þrisvar sinnum fleiri fótboltamyndir en Hugi. Jóhanna á 
8 myndum fleiri en Una. Samtals eiga þau 50 fótboltamyndir. 

 Hve margar myndir á Hugi?

8.92 Katla hélt teiti og bauð 34 gestum. 
 Hún bauð upp á þrenns konar eftirrétti.  
 Það voru tvöfalt fleiri sem borðuðu  
 súkkulaðibúðing en ís. Það voru 10 fleiri  
 sem borðuðu pönnuköku en ís.
 Hve margir borðuðu ís? 

x + 2 x + ( 2 x + 4 ) = 104

Mér finnst 
gott að gera 

skissu.

Ef við hugsum sem svo  
að Bjarki eigi x myndir,
Valdís eigi 2 • x myndir 

og Elsa eigi 2 • x + 4 
myndir þá getum við sett 

þetta svona upp.
x + 2x + (2x + 4) = 104

8 • Mynstur og algebra

Bjark
i

Valdís

Elsa
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Viðfangsefni
■ Að setja upp og leysa jöfnur 

sem endurspegla verkefni úr 
daglegu lífi
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Síðan er bútunum, sem klipptir voru 
af, snúið og límdir hvorum megin á 
opna blaðið (upprunalega rétthyrn-
inginn) þannig að myndin verði áfram 
samhverf. Þannig hefur verið búin til 
mynd fyrir flísalögn, þ.e. hver bútur 
liggur alveg upp við næsta bút án 
þess að þeir skarist.

Nemendur geta gert tilraunir með 
því að klippa af rétthyrningum 
mismunandi búta eða form og sleppa 
ímyndunaraflinu lausu.

Myndin hér á eftir sýnir bút sem 
búinn er til með sömu aðferð; síðan 
er hann notaður sem snið á teikni-
blaði. Þar að auki hefur verið teiknað 
mynstur á hvern bút þannig að 
myndin, sem kemur í ljós, líkist 
myndum listamannsins Eschers.

Nemendur geta leitað á netinu og 
fundið mörg falleg listaverk eftir  
M. C. Escher sem geta veitt þeim 
innblástur til að nota flutninga. Þá 
verða myndirnar eins og því hægt að 
nota þær til að búa til falleg mynstur 
með flutningum.

Raunverkefni	
Múslímsk	mynstur	–	flísalagnir
Sjá umfjöllun um þetta verkefni á bls. 
105.

Hver einstakur bútur í þessu mynstri 
er búinn til út frá rétthyrningi. 
Rétthyrningurinn er brotinn í 
miðjunni og síðan eru klipptir út 
nokkrir bútar úr hinu brotna blaði.
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K E N N A R A B Ó K
Töflureiknir
3.66   Taflan hér fyrir neðan sýnir mismuninn á orkunotkun raf-

magnstækis, sem notar mikla orku, og tækis sem notar litla 
orku. Í D-dálki er skrá hve miklu minni orku „sparnaðartækið“ 
notar í eitt ár. Í E-dálki er reiknað út hvað mikið sparast í 
peningum.  
Í töflunni er gert ráð fyrir að 1 kWh kosti 11,96 kr.

   a Skráðu þessar upplýsingar og formúlurnar í töflureikni.
  b Skráðu einnig formúlur í reitina D5, D6, D7 og E5, E6 og E7.
  c  Skráðu einnig formúlu í reit D8 sem reiknar út hve mikla 

orku hægt er að spara samtals með tækjunum fjórum.

3.67   Í húsi nokkru eru sex 40 vatta ljósaperur og þrjár 60 vatta 
ljósaperur. Gerum ráð fyrir að þessar ljósaperur logi að  
meðaltali í sex klukkustundir á sólarhring. 
Hve mikið getur ein fjölskylda sparað í orkunotkun með því  
að skipta ljósaperunum út fyrir níu sparperur sem allar nota  
11 vött? Svaraðu spurningunni með því að setja upplýsing-
arnar í töflureikni eins og þann sem er hér á eftir. Skrifaðu 
formúlur í reitina C4, C7, D4, D5, D7, D8, E4 og E7. 

A B C D E
1 ORKUSPARNAÐUR RAFMAGNSTÆKI

2 Mikið Lítið Sparast Sparast

3 kWh kWh kWh krónur

4 Ísskápur 406 177 =B4–C4 =D4*0,8

5 Sjónvarp 3 klst./dag 420 180

6 Þvottavél 460 200

7 Þurrkari 600 375

8 Summa =SUM (E4:E7)
Kilde: enova.no

A B C D E
1 ORKUSPARNAÐUR LJÓSAPERUR

2 Vött á hverja peru Fjöldi pera Straumur á dag Straumur á ári Kostnaður á ári

3 40 6 =A3*B3*6 =C3*365 =D3/1000*0,8

4 60 3

5 Summa =SUM (E3:E4)

6

7 11 9

8 Sparast =E5–E7

Orkunotkun er 
mæld í kWh  
sem merkir 
kílóvattstund.
1 kWh þýðir  
1 kílóvatt eða
1000 vött á 
klukkutíma.
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