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Kennari Elías Þorsteinsson Sk.st. ELí

Áfangalfsing:

í áfanganum er lagður grunnur aö hagnftri beitingu stærðfræÕilegra lögmála í málmiÕnaði,
með hliðsjón af þekkingu nemendans á efnisfræöi, suÕuaöferðum, samsetningum og
eiginleikum efna. Nemandinn leitar lausna á viðfangsefnum sem upp koma meö
útreikningum sem tengjast flatarmálsfræÖi, hlutfallareikningi, efnisnltingu og fleira. Unnið er
meö einingar Sl kerfisins og fmsar stærÕfræði formúlur sem tengjast greininni. Fjallað um
hugtök eins og t.d.: skerhraða, drifhlultföll, þenslu, rúmtak, þrfsting og spennu.

Þekkingarviõmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

' helstu hugtökum og Sl einingum sem snerta á viöfangsefnum greinarinnar

' reikniaðferðum sem beitt er í útreikningum flatar-, rúmmáls- og massareiknga

' reikniaðferöum sem beitt er í útreikningum hlutfallareiknings og veldisreikninga

. helstu mælieiningum sem notaðar eru í greininni

. helstu afleiðingum af reikningsskekkjum

Leikniviðmið: Nemandiskal hafa öðlast leikni íað:

reikna rúmmá|, massa og flatarmál

reikna út efnismagn og n¡itni út frá gefnum forsendum

reikna hlutföll, skerhraða, þenslu og samdrátt

reikna sig á milli einingakerfa (mála og voga)

Hæfniviðmiö: Nemandi skal geta hagnftt þá almennu þekkingu og leikni sem hann
hefur aflað sér til aö:

nfta formúlur og lögmál til lausnaleitar

stfra verki af öryggi frá efnisrekka til afhendingar

afla sér upplisinga um eiginleika efna og tækja og lesa úr þeim
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Námsgögn:

Töflubók fyrir málm og véltækni, útgáfa 7 eôa yngri. önnur námsgögn koma frá kennara.

Námsmat og vægi námsþátta:

Matsform: X Símat tr Lokapróf/valið lokapróf n Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lfsing námsmatsþáttar Vægi

Reikna dæmi '1-23 Verkefni í tfmum (Sfmat) 20%

Reikna dæmi24-35 Verkefni Í timum (Símat) 20%
Stöðupróf Tímaverkefni 20o/o

Efnistaka og útreikn Mismunandi verkefni hjá nemendum. (Símat) 20%

Skriflegt lokapróf Tímaverkefni 20%

Samtals: lOOo/o
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Aætlun um yf¡rferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Aôrar mikilvægar uppl'fsi ngar:

Frá fyrri útgáfu námsáætlunnar: Afanginn er f þróun, námsáaetlun getur þvítekiö breytingum.

Þessi er útgáfa er með breytingum á námsmati.

Viö mat á verkefnum er fyrst og fremst tekið tillit til eftirfarandi atriða:
1. Nákvæmni Ivinnubrögðum,
2. Réttleika og nftni.

Dagsetnin /0 & 2022

J-fà
Undirritun Und ils

Tímabil
vikunúmer

Námsefni. bóklegt Heimavinna/
verkefni

Vægi
námsmatsþátta

Vika 2 Kynning á námsefninu

Vika 3
SI kerfið, stærðir, einingar, massi og
eðlismassi.

Vika 4 Vinna, orka og þrystingur Verkefni í vinrrubók Sjá Námsmat og vægi

Vika 5 Rétthyrndir þríhyrningar. Flatarmál Verkefni ívinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vika 6 Flatarmá1, rúmmá1, eðlisþyngd. Verkefni í vinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vika 7 Stöðu próf . 2oo/o

Vika 8 Gírar og gírhlutföll Verkefni í vinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vika 9 Gírar og gírhlutföll. Verkefni í vinnubók Sjá Námsmat og væg¡

Vika 10 Skerhraði. Verkefni í vinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vika 11 Lagnir og loftræsistokkar Verkefni Í vinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vikur I2-I4 Efnisnyting. Verkefni ívinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vikur 15-19 Efnistaka verk, kosnaðargreininq Verkefni í vinnubók Sjá Námsmat og vægi

Vika 19 Skriflegt lokapróf 20o/o
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