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Áfangalýsing:  
Rifjuð er upp grunnmálfræði og bætt við eftir því sem tilefni gefst í efnislegu 
samhengi við aðra þætti námsins. Aukin áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með 
það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Hraðlesið efni valið við 
hæfi nemenda. Enskt talmál æft, m.a. í tengslum við lesefnið, svo og skriflegi 
þátturinn, með ýmis konar æfingum.

Markmið:  
 Að nemandi: 

• ráði við mismunandi lestrarlag eftir aðstæðum. 

• geti lesið margvíslega texta, t.d. óstytta bókmenntatexta. 

• geti tekið þátt í almennum samræðum á ensku. 

• hafi vald á helstu málfræðiatriðum enskrar tungu og geti nýtt sér þau í 
skapandi ritun þar sem vald á skipulagningu texta kemur einnig fram. 

• verði fær um að leita sér upplýsinga á netinu. 

Námsgögn: 
First Certificate Masterclass – Simon Haines & Barbara Stewart.  NÝ FCE útgáfa
First Certificate Masterclass – Workbook with key 
Smásögur í smásagnahefti ENS102  (Fæst á skrifstofu VMA) 
Ens 102 - Málfræði  (Fæst á skrifstofu VMA) 

Áætlun um yfirferð:

Vikur 33-37
19. ág.-17. sept.

Lesinn kafli 1 í First Certificate Masterclass og unnið í vinnubók. 

Málfræði: Nútíð, framtíð og óreglulegar sagnir. 

Vika 38
19.-24. sept.

Smásagnavika: lesnar 3 smásögur, þær ræddar og gerð verkefni. 

Vikur 39-41
26. sept.-15.okt.

Lesinn kafli 2 í First Certificate Masterclass og unnið í vinnubók. 

Málfræði: Þátíð, used to og óreglulegar sagnir. 

Myndbandsverkefni unnið. 

Unit test upp úr 1-2. kafla. 

Vikur 42-44
18.okt.-5.nóv.

Lesinn kafli 3 í First Certificate Masterclass og unnið í vinnubók. 

Málfræði: Núliðin tíð, can, be able to og óreglulegar sagnir. 
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Vikur 45-48
8.-30.nóv.

Lesinn kafli 4 í First Certificate Masterclass og unnið í vinnubók.

Málfræði: Ófullkomnar sagnir og óreglulegar sagnir. 

Unit test upp úr 3-4. kafla 

Verkefni og vægi þeirra í námsmati:  

Námsmappa 5.00%

Próf úr smásögum 10.00%

Hlustunarpróf 10.00%

Ritunarverkefni 10.00%

Kaflapróf 15.00%

Lokapróf 50.00%

Heildarnámsmat:  

Til að ljúka áfanganum skal nemandi skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir á 
tilskildum tíma og halda sig innan þeirra marka sem kveðið er á um mætingar. 
Skilaskylda á verkefnum er 100%. Skilafrestur rennur út á slaginu 16:10 á skiladegi, 
nema annað sé tekið fram. Frestur verður ekki gefinn nema með fyrirfram 
samþykki kennara. Sé verkefni ekki skilað jafngildir það 0 í einkunn nema fullgildar 
ástæður séu fyrir hendi að mati kennara. Ekki verður um að ræða endurtektar- / 
sjúkrapróf í verkefnum nema að nemandi geti sýnt fram á réttmæt forföll. 
Lágmarkseinkunn er 5. Það þýðir að annareinkunn reiknast ekki með í lokaeinkunn 
nema að nemandinn nái einkunninni 5 (4,5) á lokaprófi. Kennari áskilur sér rétt til 
að vísa nemanda úr kennslustund mæti hann ekki með tilskilin námsgögn. 

Réttur til breytinga er áskilinn.

Viðtalstími ANP: fimmtudagar, kl. 14:00-14:45 á vinnustofu kennara A-álmu

Viðtalstími EHG: mánudagar, kl. 11:25-12:05 á vinnustofu kennara A-álmu

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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