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Brot 
bls. 4

1 a) 

 b) 

 c) A ≈    = 1  , B ≈    = 1   , C ≈    = 2

2 a) A = B = 6,5 C =  D = 7 E = 8 F = 8,3

 b) A = B =  C = 1,65 D =  E = 2,69 F = 2

3   1 auka staf ur 2 aukastaf ir 3 aukastaf ir
 2,3456 2,3 2,35 2,346
 17,2963 17,3 17,30 17,296
 236,8712 236,9 236,87 236,871
 0,58621 0,6 0,59 0,586
 78,152900 78,2 78,15 78,153
 7,046 7,0 7,05 7,046

bls. 5

4 a) Dæmi um nokk ur al menn brot á talna bil inu eru    ,     ,   ,     ,    ,     og 

 b) Dæmi um nokk ur al menn brot á talna bil inu eru    ,   ,   ,    ,    ,     og 

 c) Dæmi um nokk ur al menn brot á talna bil inu eru    ,   ,   ,   ,    ,   ,    og 

 d) Marg ar mis mun andi lausn ir.
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5 Efri rö› frá vinstri:     =   ,    , 

 Ne›ri rö› frá vinstri:     =   ,        = 

6 Marg ar lei› ir fær ar a› lausn. Dæmi um lausn:

 Al menna brot i›    er not a› tvisvar sinn um,    einu sinni og    tvisvar sinn um.

 Summa brot anna væri flá    +   +   +    +    =     .

7 Marg ar lei› ir fær ar a› lausn. Dæmi um lausn:

 Val i› a› nota al mennu brot in    ,    og    .

 Al menna brot i›    er not a› tvisvar sinn um,    tvisvar sinn um og     fjór um sinn um.

 Summa brot anna væri flá    +   +    +   +    +     +    +    =     .

bls. 6

8 a) Verkefni Eggerts: Mér finnst nóg a› sko›a töl urn ar vel og hugsa um stær›  
 fleirra. Ef ég á a› bera sam an stær›    og    sé ég    a› vant ar upp á a›    ver›i  
 einn heill en    vant ar upp á a›     sé einn heill. Brot in geta ekki ver i› jafn gild flví    
     er meira en    .

  Verkefnifiórunnar: Mér finnst nóg a› sko›a töl urn ar vel og hugsa um stær›  
 fleirra. Ef ég á a› bera sam an stær›    og     sé ég a›    eru    stærri en einn og a› 
     eru    stærri en einn. Brot in geta ekki ver i› jafn gild.

 b) VerkefniEggerts: Ég breyti alltaf al menn um brot um í tuga brot. Ef ég á a› finna 
 hvort    og    eru jafn gild brot at huga ég hvort nota megi 10, 100 e›a 1000 sem 
 sam nefn ara. Ég lengi    me› 25 og    me› 20. fiá sé ég a›      = 0,75 og 
      = 0,80 og a›    =/     .

  Verkefni Kristínar: Ég breyti alltaf al menn um brot um í tuga brot. Ef ég á a› 
 finna hvort     og     eru jafn gild brot at huga ég hvort nota megi 10, 100 e›a 1000 
 sem sam nefn ara. Ég lengi    me› 20 og    me› 25. fiá sé ég a›      = 1,80 og 
      =1,75 og a›    =/     .

 c) Verkefnifiórunnar: Ég reyni a› finna sam nefn ara. Ef ég flarf a› finna hvort    og 
     eru jafn gild brot not færi ég mér a› 5 og 4 ganga upp í 20. Ég lengi    me› 4 
 og    me› 5. fiá fæ ég    =     og    =     . fiannig sé ég a›    =/     .

  VerkefniKristínar: Ég reyni a› finna sam nefn ara. Ef ég flarf a› finna hvort     og 
     eru jafn gild brot not færi ég mér a› 5 og 4 ganga upp í 20. Ég lengi     me› 4 
 og    me› 5. fiá fæ ég    =     og    =     . fiannig sé ég a›    =/     .
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9 a) Brot in eru ekki jafn gild. Fjór›u hlut ar eru stærri en fimmtu hlut ar. 
      eru flví stærri en    .

 b) Brot in eru ekki jafn gild. Ég finn sam nefn ara. 4 og 5 ganga upp í 20. Ég lengi 
     me› 4 og fæ     og      me› 5 og fæ      

       <     .

 c) Ég breyti brot un um í tuga brot.     = 0,4      = 0,4. Brot in erujafngild.

 d) Brotin eru ekkijafngild. Ég nota 25 sem sam nefn ara og lengi     me› 5 og fæ 
     >     . 

10 a) b) c) d) 

11 a) Lengt me› 7 b) Lengt me› 4 c) Lengt me› 3 d) Lengt me› 11

12 Frá minnsta til stærsta:     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     .

13 Frá minnsta til stærsta:  2   ,  2   , 2    ,  2   ,  2     .

14 a)      = 0,1875 c) 

  0,23 er stærra

 b)      = 0,375  d) 

  0,303 er minna

bls. 7

15 Minnstu sam nefn ar ar:
 a) 8 b) 12 c) 24 d) 30

16 a) 10, 20, 30, 40, 50, 60
  25, 50, 75, 100

 b) 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49

 c) 14, 28, 42, 56, 70, 84
  35, 70, 105, 140

 d) 6, 12, 18, 24, 30, 36
  15, 30, 45, 60
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17 a) c)     = e)     = 4 g) 5    = 5

 b) d)     = 2 f)      = 7 h)     = 3

bls. 8

18 a) 105 b) 24 c) 150 d) 252

19 a) b) c)       = d) 

20 a) Jafn gild b) Ekki jafn gild c) Jafn gild 

 d) Í li› a lengi ég fyrra brot i› me› 6 og seinna brot i› me› fjór um. Í li› c frum flátta ég 
nefn ar ana til a› finna sam nefn ara. 14 = 2 · 7 35 = 3 · 7 Sam nefn ari er  
2 · 5 · 7 = 70. Ég lengi fyrra brot i› me› 5 og seinna brot i› me› 2. Brot in eru ekki 
jafn gild. Í li› b lengi ég      me› 3 og      me› 4. 

 (ath rö› li›a ekki rétt í 1. prentun bókar)

21 a) 18 = 2 · 3 · 3 3 6 er sam eig in leg ur flátt ur
  24 2 · 2 · 2 · 3 4

 b) 75 = 3 · 5 · 5 5 15 er sam eig in leg ur flátt ur
  30 2 · 3 · 5 2

 c) 42 = 2 · 3 · 7 1 42 er sam eig in leg ur flátt ur
    126 2 · 3 · 3 · 7 3

 d) 12 = 2 · 2 · 3 2 6 er sam eig in leg ur flátt ur
  54 2 · 3 · 3 · 3 9

Þraut
  Margar hugsanlegar leiðir að lausn. Hér eru dæmi um lausnir:

bls. 9
22 a)     = 0,5 = 0,3333333 …, = 0,25 = 0,2 = 0,166666 …

  = 0,142857142 … = 0,125 = 0,11111111 … = 0,1

  = 0,9999999 … = 0,08333333 …

 b) 0,5   0,2   0,1

 c) 0,25

 d) 0,125
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 e) Í fleim tuga brot um sem eft ir eru end ur taka sömu tölu stafirn ir sig í sí fellu. T.d. ef  

 sko› a› er brot i›     = 0,166666 … flá end ur tek ur tölu staf ur inn 6 sig í sí fellu. Slík  
 tuga brot, flar sem ákve› inn tölu staf ur á eft ir komm unni end ur tek ur sig á flenn an  
 hátt, eru nefnd lotu bund in tuga brot.

23 Vasa reik nir get ur aðeins s‡nt tak mark a› an fjölda aukastafa og flví ver›a ni› ur stö›ur 
ekki alltaf ná kvæm ar. 

24    ,    ,    ,   , og    vir› ast öll hafa óend an leg an fjölda aukastafa mi› a› vi› flann 
fjölda sem vasa reikn ir get ur s‡nt.

25 a) 1,55 c) 0,083333 … e) Li› ir a og b
 b) 0,125 d) 7,388888 …

bls. 10

26 a) =

 b) =

 c)

27 a) = b)     = c)

28

 a) Svör in mynda talna rö› ina frá 1–10. Í fyrsta brot inu er telj ari 1 og nefn ari 2.  
 Í næsta broti er telj ari 3 og nefn ari 4. Tveimur er alltaf bætt við bæði teljara  
 og nefnara.

 b) Marg ar mögu leg ar lausn ir. Hér eru hug mynd ir a› lausn um:
      +     =     ,             +     =     ,                 +     +      =

29 a, f og p eru jafn gild
 c, h og m eru jafn gild
 j, k og o eru jafn gild
 d, i, s eru jafn gild
 e, n og t eru jafn gild
 v mis mun andi svör

bls. 11
30 a)      · 35 = 7 b) 0,2 · 35 = 7 c) 20% af 35 er 7

       · 60 = 12  0,2 · 60 = 12  20% af 60 er 12

       · 125 = 25  0,2 · 125 = 25  20% af 125 er 25
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 d) Sama svar fæst hvort sem marg fald a› er me›    , 0,2 e›a 20%
 e) Svar er per sónu bund i›.
 f) Svar er per sónu bund i›.
 g) Svar er per sónu bund i›.

31 a)      · 45 = 36 b) 0,8 · 45 = 36 c) 80% af 45 er 36

       · 40 = 32  0,8 · 40 = 32  80% af 40 er 32

       · 23 = 18,4  0,8 · 23 = 18,4  80% af 23 er 18,4

 d) Svar er per sónu bund i›.

32  , 0,25 og 25% eru jafn gild ar stær› ir.

33 Marg ar mögu leg ar lausn ir.

bls. 12

34 Marg ar hugs an leg ar lei› ir a› lausn.

35 a) 0,42 b) 2,1 c) 70 d) 0,7 e) Mörg hugs an leg svör.

36 a) 2,7 c) 9 e) 900 g) 0,0027 i) 90
 b) 0,27 d) 0,3 f) 27 h) 0,27

37 0,3 · 1860 kr. = 558 kr. 
 2,3 · 998 kr. = 2295,40 kr. 
 0,6 · 1100 kr. = 660 kr.
 2 · 1780 kr. = 3560 kr. 
 0,2 · 1250 kr. = 250 kr. 
 

bls. 13

38 a)    ·    =   c)    ·    = e)     ·    =

 b)    ·    = d)    ·    = f)     ·    =

39 Marg ar lei› ir a› lausn.

40 a)     =  c)     = e) 0,48 g) 0,45 i)

 b)     = d)     = f)  h) 0,56 j)     =
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Kjöt vör urn ar kost u›u sam tals 7323 kr.
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41 Gu› mund ur fékk     =    af arf in um, sem eru 2 millj ón ir króna.

42 Börn in eiga hvert um sig     hluta jar› ar inn ar. Ef all ir hlut ar jar› ar inn ar væru 
jafn ver› mæt ir væri jör› in 40 millj ón króna vir›i.

43 Börn in fengu hvert um sig    af    hlut um eign anna e›a      hluta.

bls. 14

44 a) Tvisvar og hálf um sinn um. fieg ar    hafa ver i› tekn ir tvisvar er eft ir    en fla› er  
 helm ing ur af    . 

 b) firisvar sinn um. 

 c) Sex og    sinn um. fieg ar     hafa ver i› tekn ir 6 sinn um af      eru eft ir     en  
 fla› eru    hlut ar af     . 

45 a) 3 b) 3

46 a)     :     = 2 b)     :     = 4 c)     :     = 2 d)     :     = 8

47 a)     :     ≈ 2 b)     :     ≈ 3 c)     :     ≈ 2 d)     :      ≈ 5

48 a) 5
 b) 2
 c) 4
 d) 3
 e) 3
 f) 9

49 a) c)

 b) d) 

bls. 15

50 800 grömm súkkula›i
 480 grömm rús ín ur
 1400 grömm hveiti
 20 egg 
 1700 grömm smjör
 560 grömm hnet ur
 1260 grömm syk ur

51 Vi› flessu dæmi er ekki a› finna neitt ákve› i› svar. 
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Hvenær eru pásk arn ir?
bls. 16

1 16. apr íl 2006 – (a =11, b = 2, c = 4, d = 23, e = 2)

2 Hér er yf ir lit yfir fla› hvenær páska dag ur var á ár un um 1992–2000.

1992 – 19. apr íl 1993 – 11. apr íl 1994 – 3. apr íl

1995 – 16. apr íl 1996 – 7. apr íl 1997 – 30. mars

1998 – 12. apr íl 1999 – 4. apr íl 2000 – 23. apr íl

3 12. apr íl

4 23. apr íl

5 Páskadagur getur lent á 35 ólíkum dagsetningum. Ekki er hægt að finna reglu í 
hvernig páskadagur flyst milli ára með því að skoða páskadaga nokkur ár í röð. En 
þó má sjá að hann færist fram tvö ár í röð og svo aftur þriðja árið. Á tíunda áratug 
síðustu aldar mátti sjá reglu sem var rofin árið 2000.

 Í almanaki hins íslenska þjóðvinafélags er að finna mikinn fróðleik um páska 
og útreikninga á tímasetningu þeirra. Vefslóðin er: http://www.almanak.hi.is/. 
Undirsíða þar hefur að geyma lista yfir fróðlegar greinar: http://www.almanak.
hi.is/frodleik.html. Á annari undirsíðu almanaksins er að finna grein eftir Þorstein 
Sæmundsson þar sem er að finna aðra reiknireglu sem forvitnilegt getur verið að 
skoða: http://www.almanak.hi.is/tidnipas.html.

6 Ári› 2099 er hvíta sunnu dag ur 31. maí.
 Í ár (2006) er hvíta sunnu dag ur 4. júní.

7 Ári› 2007 er helg in fyr ir bollu dag, sprengi dag og ösku dag 17.–18. febr ú ar.
 Ári› 2007 er páska dag ur 8. apr íl.
 Ári› 2007 er hvíta sunnu dag ur 27. maí.
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Líkindi 
bls. 17

1 Lík leg asta lei› in til a› gefa vinn ing er a› setja 9 spila pen inga fleim meg in sem sléttu 
töl urn ar eru og 3 spila pen inga fleim meg in sem odda töl urn ar eru. Sk‡r ing in er sú 
a› jafn marg ar odda töl ur og slétt ar töl ur eru á ten ing un um og eina lei› in til a› fá 
odda tölu ef tvær töl ur eru marg fald a› ar sam an er a› flær séu bá› ar odda tölur. Ef 
önn ur e›a bá› ar eru slétt ar töl ur ver› ur marg feld i› slétt tala. 

2 a) fia› er per sónu bund i› hva›a lei› fólki finnst best. fió er sú lei› sem l‡st er í  
 svar inu vi› spurn ingu1 lík leg ust til ár ang urs flví fla› eru 75% lík ur á a› fá slétta  
 tölu. 

 b) Besta lei› in ætti a› vera a› setja   hluta spila pen ing anna á slétt ar töl ur og  
    hluta fleirra á odda töl urn ar, burt sé› frá flví hve marg ir spila pen ing arn ir eru.

3 Lei› Al vins er skyn sam leg asta lei› in. En fletta er ein ung is byggt á lík um. fia› er ekki 
hægt a› segja a› fla› muni alltaf koma upp slétt tala í 75% til vika og odda tala í 
25% til vika. Sú ni› ur sta›a er hins veg ar lík leg ust.

4 fietta núm er er ekki í 1. prent un bók ar.

bls. 18

5 a) 18 mögu leik ar á flví a› summ an ver›i odda tala.
 b) Helm ings lík ur (fl.e.     =   ) á a› fá odda tölu.

  Helm ings lík ur (fl.e.     =   ) á a› fá slétta tölu.

  fia› er ör uggt a› út kom an ver› ur ann a›hvort slétt tala e›a odda tala, lík urn ar á 
 flví eru      = 1

6         =     flví lík ur á a› fá odda tölu eru      og lík ur á a› fá 11 eru     .

7 a) Mis mun ur tveggja ten inga get ur ver i› 0, 1, 2, 3, 4 e›a 5.
 b) fia› eru jafn mikl ar lík ur á a› fá slétta tölu og odda tölu. Lík urn ar eru   í  

 hvoru til viki. Ef fjöldi mögu leika á a› fá slétta tölu er sko› a› ur kem ur í ljós a› 
 sex mögu leik ar eru á a› fá mis mun inn 0, átta mögu leik ar gefa mis mun inn 2 og  
 fjór ir mögu leik ar eru á a› fá 4. 
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8 a) Töl ur sem geta kom i› fram eru: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19 og 

 24.

 b) Eng ar, fl.e.     .

 c) Lík legra a› fá 19, fl.e.      .

 d) Nei, lík ur á flví a› Al vin fái stig eru    í hvert sinn sem ten ingn um er kasta›.  
 Lík ur á flví a› flú fáir stig eru hins veg ar      .

bls. 19

9 a) Sönn
 b) Ósönn
 c) Ósönn
 d) Sönn
 e) Sönn
 f) Ósönn

10 a) Eng ar lík ur á a› Högni vinni.
 b) Helm ings lík ur.
 c) Lík ur Högna eru      =      .

11 Tal an sé slétt: Lík ur      =    .

 Tal an sé odda tala: Lík ur      =    .

 Tal an sé minni en 13: Lík ur      =    .

 Tölu staf ur inn 1 sé í töl unni: Lík ur      .

 Tal an sé marg feldi af fjór um: Lík ur      =    .

 Tal an sé marg feldi af flrem ur e›a slétt tala: Lík ur      .

 Tal an gangi ekki upp í 20: Lík ur      =    .

 Tal an sé frum tala: Lík ur     =    .

 Nægi legt er a› spyrja fimm spurn inga ef alltaf er spurt flannig a› lík ur á a› fá 
já kvætt svar séu sem næst hálf um. 

bls. 20

12 a) Litl ar sem eng ar

 b) Helm ings lík ur

 c) 

 2 
36

 0 
36

33 
36

 3 
36

15 
36

 5 
12

10 
20

1
2

10 
20

1
2

12 
20

3
5
11 
20

 5 
20

1
4

13 
20

14 
20

 7 
10

 8 
20

2
5

1
8
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13 a) 

 b) 2 mögu leik ar, hlut fall i› er     =    

 c) 3 mögu leik ar. fieir eru a› fá fisk-fisk-skjald ar merki, fisk-skjald ar merki-fisk og 

 skjald ar merki-fisk-fisk.

 d) fia› eru fjór ir ólík ir mögu leik ar.

 Mögu leik ar Lík ur
 3 fisk ar og 0 skjald ar merki

 2 fisk ar og 1 skjald ar merki

 1 fisk ur og 2 skjald ar merki

 0 fisk ar og 3 skjald ar merki

 e) Marg ar lei› ir fær ar vi› lausn.

14 a) Ef a› eins er sko› a› ur fjöldi barna af hvoru kyni eru 5 mögu leik ar á sam setningu.  
 fieir eru: 4 stelp ur og 0 strák ar, 3 stelp ur og 1 strák ur, 2 stelp ur og 2 strák ar, 
 1 stelpa og 3 strák ar og loks 0 stelp ur og 4 strák ar.

  Ef hins veg ar tek i› er til lit til ald urs barn anna, fl.e. í hva›a rö› börn in fæ› ast í  
 hverri sam setn ingu, eru 16 mögu leik ar á sam setn ing um.

 b)      =

 c)      

 d) 

 e)      =

bls. 21

15 Já, lík urn ar á skekkju eru meiri ef spil a› er sjaldn ar. Ef spil a› er oft ar er mjög lík legt 
a› hlut fall sigra og tapa falli a› fyr ir fram gefn um lík um á út komu.

16 Lík ur á a› Jó hann fái stig eru     =    

 Lík ur á a› Ragn hei› ur fái stig eru     =    

SF

FF SS

F SS SSF F F

F = Fisk ur
S = Skjald ar merki

2
8

1
4

1
8
3
8
3
8
1
8

 4 
16

1
4

11 
16

 4 
16

1
4

1
2

12
52

 3 
13
40
52

10 
13
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17 Til dæm is ef út komu mögu leik ar eru slétt tala og odda tala, flá eru jafn ar lík ur á 

hvor um vi› bur›i fyr ir sig.

18 Hér eru marg ar mis mun andi lei› ir fær ar a› lausn.

bls. 22

19 a) 12
 b) 6
 c) 4
 d) 3

 e) 

 f) 

20 a) Lík ur á a› fá 3 eru    .

  Lík ur á a› fá 4 eru    .

  Lík ur á a› fá odda tölu eru    .

 b) Lík ur á a› fá odda tölu eru    .

  Lík ur á a› fá tölu sem er hærri en 5 eru    .

  Lík ur á a› fá tveggja stafa tölu eru    .

 c) Lík ur á a› fá 20 eru    .

  Lík ur á a› fá 10 e›a 30 eru    .

  Lík ur á a› fá tölu sem er marg feldi af 5 eru    e›a 1.

21 Lík ur á a› hitta ytri hring eru    . Flat ar mál hans er u.fl.b. 3,14 fer metr ar. 

 Lík ur á a› hitta innri hring eru    . Flat ar mál hans er u.fl.b. 0,785 fer metr ar. 

22 fietta núm er er ekki í 1. prent un bók ar.

bls. 23

23 Hann ætti a› skipta. Sá sem skipt ir fær bíl í tvö af hverj um flrem ur skipt um.

24 Ekk ert eitt svar til vi› flessu dæmi.

1
6
2
3

1
6
1
3

2
3

3
5

1
5

0
5

2
5

3
5

5
5

3
4
1
4



Stærðfræði

15 NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 – Lausnir

8 tíu  2
bls. 24

25 Ekk ert eitt svar til vi› flessu dæmi.

26 a) fia› er lík legra a› kúl an sé blá. Kúl un um er alltaf skil a› aft ur í pok ann í hvert  
 skipti sem dreg i› er. fiví eru lík urn ar á a› draga bláa kúlu alltaf     og lík urn ar á  
 rau›ri kúlu    .

 b) Jafn ar lík ur. fiar sem kúl un um er alltaf skil a› í pok ann aft ur eru alltaf jafn-  
 margar af hvor um lit í hvert skipti sem dreg i› er.

bls. 25

27 Betra er a› meta li›i a, c, d og e út frá reynslu en hina li› ina út frá flví a› finna all ar 
út kom ur.

28 a) 6
 b) 2
 c) 12

 d)      =

 e)      = 

bls. 26

29     hluti fram lei›sl unn ar er gall a› ur og lík urn ar á flví a› vara sé göll u› flví    (u.fl.b. 
16,7%). A›r ar ni› ur stö› ur verk efn is ins byggj ast á ni› ur stö› um hvers hóps fyr ir sig.

bls. 27

30 a) Eft ir 10 köst er hlut fall fiska u.fl.b. 0,7.
  Eft ir 100 köst er hlut fall fiska u.fl.b. 0,5.
  Eft ir 400 köst er hlut fall fiska u.fl.b. 0,5.
 b) Eft ir u.fl.b. 20 köst.
 c) U.fl.b. 100.

31 a) Ni› ur sta›a get ur ver i› mis jöfn eft ir til raun um.
 b) Ni› ur sta›a flín ætti vera svip u› og sú sem kem ur fram í línu rit inu í dæmi 30.

4
6

2
6

 3 
12

1
4

 9 
12

3
4

1
6

1
6
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bls. 29

32 Ni› ur sta›a ten inga kasts ins ætti a› vera mjög svip u› í öll skipt in.
 Í 100 köst um má vænta fless a› fá sex í 16–17 skipti.
 Í 1000 köst um má vænta fless a› fá sex í 166–167 skipti.

33 fia› eru jafn ar lík ur á a› fá all ar út kom ur. fió get ur ver i› a› í ni› ur stö› um ykk ar komi 
ekki all ar út komurn ar jafn oft upp. fió er ólík legt a› mun ur á milli út koma sé mik ill. 
Sé hermt eft ir 100, 200 e›a 500 köst um ætti fjöldi skipta sem hver hli› ten ings ins 
kem ur upp a› vera nán ast sá sami.

34 Vi› flessu dæmi er ekki a› finna neitt ákve› i› svar.

35 Vi› flessu dæmi er ekki a› finna neitt ákve› i› svar.
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Jöfn ur og línu rit
bls. 30

1 a) 3 kg c) 0,5 kg
 b) 2,5 kg d)1 kg

2 Hver poki hjá Arn aldi var 2 kg.

3 Hver poki hjá Dav í› var 0,4 kg. Gildi m er 0,4.

4 Gildi p er 3.

5 Gildi k er –1. fietta er svar i› mi› a› vi› dæm i› eins og fla› er í 1. prent un bók ar. Í 2. 
prent un ver› ur dæm i› flannig: 6 + 6k = 3k + 9 og flá ver› ur lausn in k=1

bls. 31

6 a) Alltaf rétt d) Rétt fyr ir sum gildi g) Alltaf rétt
 b) Rétt fyr ir sum gildi e) Rétt fyr ir sum gildi h) Alltaf rétt
 c) Rétt fyr ir sum gildi f) Aldrei rétt i) Aldrei rétt

7 Alltaf rétt Rétt fyr ir sum gildi Aldrei rétt
 x + y + z = x + z + y 4 + n = 11 ef n =7 w + 7 = w + 12
 x – y – z = x – z – y 3 – 3x = 3x – 3 ef x = 1 4(x + 2) = 4x + 2
 2b + 4 = 4 + 2b 3 + 2x = 5x ef x = 1
  y · x = y + x ef bæ›i x og y eru 2
  n + 5 = 20 ef n = 15
  Rök stu›n ing ur get ur ver i› ólík ur. 

8 a) x = 12 d) x = 4
 b) x = 20 e) x = 5
 c) x = 5 f) x = 2

9 Stef án er 28 ára. Jafn an er x + x + 23 = 79.
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bls. 32

10 a) Fyrri jafn an s‡n ir hve marg ir dag ar eru í ákve›n um fjölda vikna. Til dæm is ef flú  
 vilt vita hva› 3 vik ur eru marg ir dag ar set ur flú flrjá í sta› y. fiannig fæst:

   sem gef ur a› 3 vik ur er 21 dag ur.

  Seinni jafn an s‡n ir hve marg ar vik ur ákve› inn daga fjöldi er. Til dæm is ef flú vilt  
 vita hva› 77 dag ar eru marg ar vik ur flá set ur flú 77 í sta› x. fiannig fæst:

   sem gef ur a› 77 dag ar eru 7 vik ur.

 b) Til dæm is: a = 24 – b og b = 24 – a.

11 a) D og 2
 b) B og 5
 c) E og 1
 d) C og 4
 Jafna A og tafla 3 eru eft ir. Búa má til ólík ar sög ur vi› flær. Sem dæmi má taka: 

Heild ar fjölda manna á sta›n um (y) má finna me› flví a› finna fjölda sex manna 
hópa (x).

bls. 33

12 a) 15 · 15000 – 80000 = Tekj ur kenn ar ans
 b) Hér er ver i› a› reikna hve mik i› flarf a› borga í húsa leigu og 
  kynn ing ar kostn a›.
 c) Me› flví a› leggja sam an húsa leigu og tekj ur kenn ar ans og deila í flá tölu me›  

 upp hæ› inni sem hver nem andi borg ar fyr ir nám skei› i›:
 d) Me› flví a› leggja sam an húsa leigu og tekj ur kenn ar ans og deila í flá tölu me›  

 fjölda nem enda: 

13 a) Fjöldi nem enda Tekj ur kenn ar ans
  5 –5000 kr.
  10 70000 kr.
  15 145000 kr.
  20 220000 kr.

 b)

x = 7 · 3
x = 21

y = 77 : 7
y = 11

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
x

250000

200000

150000

100000

50000

–50000

y

–100000
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 c) y · 15000 – 80000 = v

 d) fia› flarf 9 (8   ) nem end ur til a› kenn ar inn hafi 50000 kr. í tekj ur.

  fia› flarf 12 nem end ur til a› kenn ar inn hafi 100000 kr. í tekj ur.

  fia› flarf 19 (18   ) nem end ur til a› kenn ar inn hafi 200000 kr. í tekj ur.

14 a) 

 b) fiau hækka um 60000 krón ur.

15 a)

 b) Nám skei›s gjöld yr›u 23000 krón ur.

bls. 34

16 a) Fjöldi barna í fer› er tvö fald ur fjöldi full or› inna í sömu fer›.
 b) 2 full or›n ir og 3 börn borga sam tals 2100 krón ur.
 c) Fjöldi sæta í hverri rö› marg fald a› ur me› fjölda sætar a›a er 48.
 d) Fjöldi full or› inna í fer› marg fald a› ur me› me› far gjaldi full or› inna í krón um 

 a› vi› bætt um fjölda barna í fer› marg föld u› um me› barnaf ar gjaldi í krón um 
 er 12 600 krón ur.

 e) Leiga fyr ir rútu og bíl stjóra í einn dag í krón um, deilt me› fjölda full or› inna  
 í fer› inni, gef ur far gjald full or› inna í krón um.

 f) Fjöldi full or› inna a› vi› bætt um fjölda barna í fer› er 29.
 g) Séu 48 far fleg ar í fer› og fjöldi barna í fer› inni dreg in frá flá standa eft ir 17.

2
3

2
3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
x

250000

200000

150000

100000

50000

y

300000

–50000

–100000

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
x

250000

200000

150000

100000

–100000

50000

–50000

y

300000
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17 a) s = 6 · r
 b) u = t : 2
 c) r · t = tekj ur
 d) s = 35 – r
 e) r = 35 – s

18 a) s = 26
 b) u = 1200
 c) y = 60000
 d) v = 16

bls. 35

19 a) 40 bæk ur
 b) 40 kg
 c) Marg ar hugs an leg ar lausn ir

20 a) 500 : t = 25, t er 20
 b) 500 – 25 = z, z er 475
 c) 25 · x = 500, x er 20
 d) 500 · 25 = k, k er 12500

21 a) x = 9 e) s = 19 250 i) g = 5
 b) s = 600 f) r = 1000 j) m = 45
 c) r = 674 g) h = 32 k) x = 695
 d) y = 3288 h) x = 40 l) d = 4100

22 a) x = 4 c) x = 3 e) x = 3
 b) x = 6 d) x = 7 f) x = 4

23 a) x = 16 c) x = 19 e) x = 4
 b) x = 20 d) x = 83 f) x = 14

bls. 36

24 a) x = 2 d) x = –6 g) x = 7
 b) x = 7 e) x = 10 h) x = 10
 c) x = 6 f) x = 8 i) x = 6

25 a) 128 = 20 + 20 + x+ x
  x = 44 m
 b) 44 d) y = 73
 c) 90 e) a = 17

26 Önn ur hli› in er 15 cm og hin er 30 cm (x + 2x = 90).
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bls. 37

27 a) 72°
 b) x = 72 d) u = 72
 c) x = 60 e) z = 40

28 Horn A er 60°. Horn B er 30°. Horn C er 90°.

29 a) 25 = x + 8, x er 17 e) 3x + 8 = 5x, x er 4
 b) 18 = 4x + 6, x er 3 f) 15 + 3x = 8x, x er 3
 c) 25 = 3x + 10, x er 5 g) 19 + 2x = 34, x er 7,5
 d) 6x = 12 + 2x, x er 3 h) 5x + 8 = 60, x er 10,4

bls. 38

30 At hug i› a› tafl an og línu rit i› í li› um a og b s‡na ein ung is hreint me› al tal.  
Töl urn ar í töfl unni og línu rit i› geta ver i› ör lít i› frá brug›n ar ykk ar ni› ur stö› um. All ir 
ættu fló a› vera me› sömu ni› ur stö›u, fla› er a› lokn um 7 dög um hafi ver i› seld ir 
28000 lítr ar í heild ina (11200 me› fljón ustu og 16800 í sjálfs af grei›slu).

 a)  Í heild Me› fljón ustu Sjálfs af grei›sla
  Dag ur 1 4000 1600 2400
  Dag ur 1–2 8000 3200 4800
  Dag ur 1–3 12000 4800 7200
  Dag ur 1–4 16000 6400 9600
  Dag ur 1–5 20000 8000 12000
  Dag ur 1–6 24000 9600 14400
  Dag ur 1–7 28000 11200 16800

 b)

 c) h = 108,7 · x + 104,5 · y – 280 000, x-i› tákn ar selda bens ín lítra me› fljón ustu en  
 y-i› selda bens ín lítra í sjálfs af grei›slu.

1 2 3 4 5 6 7
Dagar

10000

8000

6000

4000

2000

Sala í lítrum

12000

14000

16000

Með þjónustu

Sjálfsafgreiðsla

Salan hjá Magnúsi
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d) Sala Me› fljón ustu Sjálfsa f rei›sla Heild ar tekj ur

 20000 8000 12000 1843600
 25000 10000 15000 2374500
 30000 12000 18000 2905400
 35000 14000 21000 3436300

 e)

f)  Sala Sjálfs af grei›sla Heild ar tekj ur
  Dag ur 1 3000 3000 298500
  Dag ur 1–2 6000 6000 597000
  Dag ur 1–3 9000 6000 895500
  Dag ur 1–4 12000 12000 1194000
  Dag ur 1–5 15000 15000 1492500
  Dag ur 1–6 18000 18000 1791000
  Dag ur 1–7 21000 21000 2089500

 g) Já, tekj ur af bens ín stö› inni myndu lækka ef fljón ustu yr›i hætt.

 h) Ekk ert eitt svar. Gott gæti ver i› a› ræ›a svar i› vi› a›ra og sko›a hva›a flætt ir  
 fla› eru sem hafa áhrif á fla› hve stór an hluta af heild ar tekj um Magn ús fær  
 sem eig in tekj ur (s.s. vi› hald hús næ› is, inn kaup á bens íni o.s.frv.).

bls. 39

31 a) fieg ar x = 1 flá er y = 5
  fieg ar x = 3 flá er y = 11

 b) fieg ar y = 5 flá er x = 1

20000 25000 30000 35000
Sala

3000000

3500000

2500000

2000000

1500000

0

Tekjur
Heildartekjur
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32 x 2x + 1 = y (x,y)
 0 2 · 0 + 1 = 1 (0,1)
 1 2 · 1 + 1 = 3 (1,3)
 2 2 · 2 + 1 = 5 (2,5)
 3 2 · 3 + 1 = 7 (3,7)
 4 2 · 4 + 1 = 9 (4,9)
 5 2 · 5 + 1 = 11 (5,11)

33 x 2x = y (x,y)
 0 4 · 0 = 0 (0,0)
 1 4 · 1 = 4 (1,4)
 2 4 · 2 = 8 (2,8)
 3 4 · 3 = 12 (3,12)
 4 4 · 4 = 16 (4,16)
 5 4 · 5 = 20 (5,20)

34 x x – 3 = y (x,y)
 0 0 – 3 = –3 (0,–3)
 1 1 – 3 = –2 (1,–2)
 2 2 – 3 = –1 (2,–1)
 3 3 – 3 = 0 (3,0)
 4 4 – 3 = 1 (4,1)
 5 5 – 3 = 2 (5,2)

35 a) Ef x = 0, flá er y = 1
  Ef x = 1, flá er y = 2,4
  Ef x = –1, flá er y = –0,6
  Ef x = 3, flá er y = 5,2
  Ef x = –3, flá er y = –3,4

 b) Ef y = 4, flá er x = 2,2
  Ef y = 0, flá er x = –0,7
  Ef y = –2, flá er x = –2,2
  Ef y = 8, flá er x = 5
  Ef y = –4, flá er x = –3,5

bls. 40

36 a) A og y = 3x +2, B og y = x +2 b) A og y = 3x – 3, B og y = 2x – 3

 c) Í bæ›i a-li› og b-li› er lín an sem merkt er A me› meiri halla. fia› fl‡› ir a›  
 gild i› á y hækk ar mun örar eft ir flví sem gildi x ver› ur stærra. A› sama skapi  
 lækk ar gild i› á y örar eft ir flví sem x ver› ur minna.

 d) Í seinni jöfn unni er x marg fald a› me› 3 á›ur en 2 er bætt vi› til a› finna gild i›  
 á y.

x

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

y

1 2 3 4 5

x

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

y

1 2 3 4 5

y

5
4
3
2
1
0

–1
–2
–3
–4
–5

x
1 2 3 4 5
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37 a) Í fyrri jöfn unni er x marg fald a› me› 4 á›ur en 2 er bætt vi› til a› finna gild i›  

 á y.

 b) Jafn an y = 4x +2 hef ur meiri halla.

 c) 

 d) fia› er gild i› flar sem lín urn ar skera y-ás.

38 a) x x + 1 = y (x,y)
  –3 –3 + 1 = -2 (–3,–2)
  0 0 + 1 = 1 (0,1)
  3 3 + 1 = 4 (3,4)
  5 5 + 1 = 6 (5,6)

 b)

 c) Ef x = 2 flá er y = 3. Ef x = –2 flá er y = –1. Ef x = 1 flá er y = 2.

 d) Ef y = 0 flá er x = –1. Ef y = –1 flá er x = –2.

 e) fieg ar x hækk ar um 1 flá hækk ar gildi y um 1.

x
–2 –1 1 2 3 4

y

10

8

6

4

2

–2

–4

–6

–8

–10

y = 4x + 2
y = x + 2

–4 –3 –2 –1  1 2 3 4
x

y

10

8

6

4

2

–2

–4

–6

–8

–10
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39 a) x 2x – 1 = y (x,y)
  –4 2 · –4 – 1 = –9 (–4,–2)
  0 2 · 0 – 1 = –1 (0,–1)
  2 2 · 2 – 1 = 3 (2,3)
  4 2 · 4 – 1 = 7 (4,7)

 b)

 c) Ef x = 3 flá er y = 5.
  Ef x = –1 flá er y = –3.
  Ef x = –2 flá er y = –5.

 d) Ef y = 1 flá er x = 1.
  Ef y = –1 flá er x = 0.
  Ef y = 0 flá er x = 0,5.

 e) Ef x hækk ar um 1 flá hækk ar y um 2.

bls. 41

40 a) Ekk ert eitt rétt svar.
 b) A› prófa sig áfram me› töl ur hef ur m.a. flann kost a› vi› fáum betri til finningu  

 fyr ir um máli vall ar ins. Me› flví a› prófa okk ur áfram me› nokkr ar töl ur í leit  
 a› svari flá get um vi› feng i› betri til finn ingu fyr ir flví hvern ig um mál i› breyt ist  
 ef völl ur inn er ger› ur mjórri/brei› ari.

 c) Sú lei› er oft ast fljót legri fleg ar ma› ur er kom inn me› gó› tök á flví a› vinna  
 me› jöfn ur.

 d) 300 = x + x + 24 + x + x + 24.

 e) Styttri hli› in er 63 metr ar og sú lengri er 87 metr ar.

 f) Ekk ert eitt rétt svar.

41 Vi› flessu dæmi er ekki a› finna neitt ákve› i› svar. Sko› a›u kafl ann vel og reyndu 
a› styrkja flekk ingu flína á fleim hug tök um sem flú hef ur gó› tök á og bæta vi› 
flekk ingu á fleim hug tök um sem flú hef ur ekki jafn gó› tök á.

–4 –3 –2 –1  1 2 3 4
x

y

10

8

6

4

2

–2

–4

–6

–8

–10
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Hnita kerfi og flutn ing ar
bls. 42

1 A=(–2,2), B=(–2,–2), C=(4,1) og D=(2,3)

 a) Punkt ur í 2. fjórð ungi hef ur nei kvætt x-hnit en já kvætt y-hnit.
 b) Punkt ur í 1. fjórð ungi hef ur bæði hnit já kvæð.
 c) Punkt ur í 3. fjórð ungi hef ur bæði hnit nei kvæð.
 d) Punkt ur í 4. fjórð ungi hef ur já kvætt x-hnit en nei kvætt y-hnit.

2 a)–d)

 c) Marg ar lausn ir. Dæmi: X er hliðr að fimm rúð ur til hægri og fjór ar nið ur.  
 (Ath. Önn ur svör mið uðu við þessa lausn.)

 e) Y hef ur ver ið hliðr að um þrjár rúð ur til vinstri og um fimm rúð ur nið ur.
 f) Z hef ur ver ið hliðr að um fimm rúð ur upp.
 g) Skoð um punkt inn (–4,1) á X. Á Y eru hnit hans (1,2), á Z eru hnit hans (1,–3)  

 og á U eru hnit hans (–2,–3).

 Já. Hægt er að gera sér grein fyr ir hliðr un með því að skoða ein göngu breyt ing ar 
á hnit un um. Ef skoð uð eru x-hnit sést að ef gild ið hækk ar þá fær ist punkt ur inn 
til hægri, en til vinstri ef x-hnit lækk ar. Ef punkt ur fær ist upp hækk ar y-hnit en 
lækk ar ef punkt ur fær ist nið ur. Hnit punkts ins (-4,1) verða (1,-3) eft ir flutn ing. X- 
hnit hækk ar um 5 og því fær ist mynd in fimm rúð ur til hægri. Y-hnit lækk ar um 4 
og því fær ist punkt ur inn 4 rúð ur nið ur. 

3 X-hnit hef ur lækk að um 2 og y-hnit lækk að um 5. Mynd inni hef ur ver ið hliðr að 
um tvær rúð ur til vinstri og fimm rúð ur nið ur.

x
y

zu
5–5

10

8

6

4

2

–10 10

–2

–4

–6

–8

–10
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bls. 43

4 

5 Marg ar hugs an leg ar lausn ir. Hér er  
mynd sem sýn ir eina hugs an lega lausn. 

6 a) W d) Y
 b) X e) U
 c) Z

7 a) Snú ið hálf hring um punkt inn A.
 b) Snú ið 90° rétt sæl is um punkt inn C.
 c) Snú ið hálf hring um punkt inn B.
 d) Snú ið hálf hring um punkt inn D.

bls. 44

8 a) sjá mynd b) sjá mynd c) sjá mynd

9 Rauðu mynstu rein ing unni hef ur ver ið snú ið, fyrst um 120° og sá snún ing ur síð an 
end ur tek inn.

10 Rauðu mynstu rein ing unni hef ur ver ið snú ið, fyrst um 60° og sá snún ing ur síð an 
end ur tek inn. 

11 Marg ar hugs an leg ar lausn ir.

12 Á mynd inni til vinstri hef ur mynstr ið verði mynd að með 72° snún ingi um miðju.
 
 Á mynd inni til hægri hef ur ytra mynstr ið ver ið mynd að með 60° snún ingi um 

miðju og innra mynstr ið með 72° snún ingi um miðju. 

90° snúningur a)

c) c)

b)

(–1,1)

(–1,3)

(–2,5)

(–7,6)

(–3,1)

270° snúningur

180° snúningur

5–5

8

6

4

2

–10 10

–2

–4

–6

–8
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13 a)–c) sjá mynd

 d) Hnit punkts ins A eft ir 90° snún ing eru (–6,4),  
 eft ir 180° snún ing eru hnit in (–4,–6) og eft ir  
 270° eru hnit in (6,-4)

 e) Það get ur ver ið erfitt að skrá ná kvæm hnit  
 punkts ins A eft ir þessa snún inga. Sé mynd in gerð  
 í tölvu er þó hægt að skrá hnit in ná kvæm lega  
 

bls. 45

14 a) Hnit punkts ins A eru (9,3)

 b)–c) sjá mynd

 d) Svona lít ur mynd in út eft ir að spegl að  
 hef ur ver ið um alla ás ana. Ef spegl að  
 hefði ver ið í annarri röð en þess ari  
 hefði mynd in lit ið eins út, svo röð  
 spegl ana skipt ir ekki máli.

NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 – Svör

b-liður a-liðurc-liður

A

5–5

8

6

4

2

–2

–4

–6

45° snúningur

135° snúningur

225° snúningur

(–7,07, –1,41)

(1,41 –7,07)

(–1,41, 7,07)

A

5–5

6

4

2

–2

–4

–6

c-liður b-liðury=–x y=x

y=–x y=x
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2
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 e) Hnit A eft ir spegl un um lín una y = x: (3,9)
  Hnit A eft ir spegl un um y-ás: (–3,9)
  Hnit A eft ir spegl un um lín una y = -x: (–9,3)
  Hnit A eft ir spegl un um x-ás: (–9,–3)
  Hnit A eft ir aðra spegl un um lín una y = x: (–3,–9)
  Hnit A eft ir aðra spegl un um y-ás: (3,–9)
  Hnit A eft ir aðra spegl un um lín una y = -x: (9,–3)
  Hnit A eft ir aðra spegl un um x-ás: (9,3)

15 a) Til að fá mynd E hef ur ver ið spegl að um línu m.
  Til að fá mynd F hef ur ver ið spegl að um línu o.
  Til að fá mynd G hef ur ver ið spegl að um línu y-áss.
  Til að fá mynd H hef ur ver ið spegl að um línu n.
  Til að fá mynd I hef ur ver ið spegl að um línu x-áss.

 b) Til að færa G yfir í I mætti t.d. spegla fyrst um y-ás og síð an um x-ás.
  Til að færa E yfir í H mætti t.d. spegla fyrst um línu m og síð an um línu n 
  (eða hliðra um 8 til hægri og 8 nið ur).

 c) Þeir hafa áfram sömu hnit og þeir höfðu.

16 Fyrri Seinni

bls. 46

17 Í fyrri mynd inni eru fjór ir spegl un ar ás ar og í seinni mynd inni eru þeir tveir.

18 Svona lít ur mynstr ið í bók inni út eft ir að búið er 
 að fram kvæma all ar spegl an ir. þessu dæmi fylg ir 
 einnig mynd

19 Efri röð til vinstri 
 Ýms ar lausn ir. Dæmi: Snú ið um 90° um mið punkt 
 og sá snún ing ur síð an end ur tek inn. Einnig má 
 mynda mynstr ið með því að spegla fyrst um 
 lá rétt an ás (eða lóð rétt an) og spegla síð an allri 
 mynd inni um hinn ás inn. 

 Snú ið um 90° um mið punkt og sá snún ing ur síð an 
 end ur tek inn. Einnig má segja að hægt sé að mynda 
 mynstr ið með því að snúa upp haf legu mynstu rein ing unni 
 um 90°, 180° og 270°. 
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 Snú ið um 180° um mið punkt. 

 Spegl að einu sinni um lóð rétta ás inn og svo hliðr að til  
hægri. 

 Hliðr að til hægri. 

bls. 47

20 Marg ar mögu leg ar lausn ir.

bls. 48

21 a. Mynstr ið mynd að með hliðr un til hægri.
 b. Mynstu rein ingu spegl að um lóð rétt an ás og síð an er báð um ein ing um hliðrað. 
 c. Mynstu rein ingu spegl að um lá rétt an ás og síð an er báð um ein ing um hliðr að.
 d. Mynstu rein ingu spegl að um lóð rétt an ás og síð an um lá rétt an ás eða öf ugt. 

 Öll um fjór um ein ing um er síð an hliðr að.
 e. Mynstu rein ingu er snú ið um 180° og báð um ein ing um síð an hliðr að.
 f. Mynstu rein ingu er spegl að um lá rétt an ás og henni síð an hliðr að. Báð um  

 ein ing um síð an hliðr að.
 g. Mynstu rein ingu er spegl að um lóð rétt an ás. Báð um ein ing um er spegl að yfir 
  lá rétt an ás og þeim síð an hliðr að. 

bls. 49

22 Í lýs ing un um hér að neð an eru gef in dæmi um hvern ig grunn ein ing ar eru not aðar 
til að mynda stærri mynstu rein ing ar sem síð an mynda mynstur flöt inn. Ekki er 
nauð syn legt að all ir nem end ur greini minnstu ein ing arn ar. Nóg er að þeir greini 
hvern ig mynstr ið er mynd að í stór um drátt um. 

 

 Kín versk mynst ur (efra): Þrí hyrn ingn um er spegl að um lóð rétta 
ás inn. Þá kem ur fram mynd sem snú ið er um 60° til að fá fram 
sex hyrn ing inn sem mynd ar rauða sex hyrn ing inn á mynd inni. 
Hon um er svo hliðr að upp, nið ur, til hægri og vinstri til að 
fram kalla mynstr ið.
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 Kín versk mynst ur (neðra): Spegl um trapis unni sem er á 

mynd inni. Snú um þeirri ein ingu sem þá er kom in fram um 
120°. Henni er svo hliðr að upp, nið ur, til hægri og vinstri 
til að fram kalla mynstr ið.

 Eg ypsk mynst ur (efra): Blái fer hyrn ing ur inn er grunn ein ing in 
sem er hliðr að upp, nið ur, til hægri og vinstri til að 
fram kalla mynstr ið. 

 Eg ypsk mynst ur (neðra): Spegl um bláa fer hyrn ingn um 
á mynd inni um lá rétt an ás. Þeirri mynd sem þá kem ur 
fram er svo hliðr að upp, nið ur, til hægri og vinstri til að 
fram kalla mynstr ið.

 Pers nesk mynst ur (efra): Spegl um bláa fer hyrn ingn um 
á mynd inni um lóð rétt an ás Þá kem ur fram mynd sem 
snú ið er 90°, 180° og 270°. Átt hyrn ingn um sem þá hef ur 
mynd ast er svo hliðr að upp, nið ur, til hægri og vinstri til að 
fram kalla mynstr ið.

 Pers nesk mynst ur (neðra): Bláa þrí hyrn ingn um á mynd inni 
er spegl að um lá rétta ás inn. Sam síð ungn um sem þá er 
kominn fram er svo hliðr að upp, nið ur og á ská til að 
fram kalla mynstr ið.

 Ind verskt mynst ur: Minni rauða fer hyrn ingn um á mynd inni 
er spegl að um lá rétta ás inn. Þeirri mynd sem þá kem ur 
fram er svo spegl að um lóð rétta ás inn. Þá er kom inn fram 
stóri fer hyrn ing ur inn á mynd inni. Hon um er hliðr að upp, 
nið ur, til hægri og vinstri til að fram kalla mynstr ið.
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 Mynst ur frá Býsant ín-tím an um (til vinstri): Minnsta bláa 

fer hyrn ingn um á mynd inni er spegl að um lá rétta ás inn. 
Þeirri mynd sem þá kem ur fram er svo spegl að um lóð rétta 
ás inn. Þá er kom in fram mynd sem sýnd er með stærsta 
fer hyrn ingn um á mynd inni. Hon um er hliðr að upp, nið ur, 
til hægri og vinstri til að fram kalla mynstr ið.

 Mynst ur frá Býsant ín-tím an um (til hægri): Öðr um 
þrí hyrn ingn um á mynd inni er spegl að svo fram komi minni 
fern ing ur inn. Fern ingn um er spegl að um lóð rétta ás inn. Þá 
er kom in fram mynd af rétt hyrn ingi sem hægt er að hliðra 
á ská til að fram kalla mynstr ið.

bls. 50

23 Marg ar hugs an leg ar lausn ir.

bls. 51

24 Marg ar hugs an leg ar lausn ir.

25 Mynd til vinstri: Minnsta fer hyrn ingn um á mynd inni er 
speglað um lóð rétta ás inn. Þeirri mynd sem þá er kom in 
fram er spegl að um lá rétta ás inn. Þá er kom in fram ein ing 
sem hægt er að hliðra upp, nið ur, til hægri og vinstri til að 
fram kalla mynstr ið.

 Mynd til hægri: Minnsta fer hyrn ingn um á mynd inni er 
speglað um lóð rétta ás inn. Þeirri mynd sem þá er kom in 
fram er spegl að um lá rétta ás inn. Þá er kom in fram ein ing 
sem hægt er að hliðra upp, nið ur og á ská til að fram kalla 
mynstr ið.
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Þraut ir
bls. 52

Söngdrottn ing ar

Kon urn ar komu fram í þess ari röð:
 1 Freyja – Sweet Sur rend er
 2 Ólöf – Baby Love
 3 Vaka – White Rabbit
 4 Magnea – Not hing Compares 2 U
 5 Fríða Sæ dís – I Will sur vi ve

Í brúð kaupi Fríðu og Hall mars

Fríða dans aði við ætt ingj ana í þess ari röð:
 1 Andri Freyr – syst ur son ur Fríðu
 2 Hjalti – föð ur bróð ir Fríðu
 3 Páll – pabbi Fríðu
 4 Gísli – afi Fríðu

Sunna fer í hátt inn

 1 Sunna lék Gull brá
 2 Soff ía, mamma Sunnu lék úlfinn
 3 Helga, syst ir Sunnu, lék bangsapabba
 4 Fríða, móð ur syst ir Sunnu, lék bangsamömmu
 5 Sig rún, amma Sunnu, lék bangsa litla
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Pró sentu reikn ing ur
bls. 53

1 a) Þór unn á tali 46%, Frétt ir 36,2%, Spurt er 36%, Flug an 32%, Súrt og sætt
  23%, Lög reglu vakt in 19%, Spjall ið 14% og loks Á út leið 12%.

 b) Ís lend ing ar eru um 300000 tals ins. Áhorf að jafn aði á hvern þátt: Þór unn á 
  tali 138000, Frétt ir 108600, Spurt er 108000, Flug an 96000, Súrt og sætt 
  69000, Lög reglu vakt in 57000, Spjall ið 42000 og loks Á út leið 36000.

2 a) 40%
 b) Mynd til vinstri: Rauð ur 25%, svart ur 62,5% og blár 12,5%.
  Mynd í miðj unni: Rauð ur 25%, svart ur 50% og blár 25%.
  Mynd til hægri: Rauð ur 50%, svart ur 12,5%, blár 12,5% og grænn 25%.

3 a) 32%
 b) 20%

bls. 54

4 a) 90 c) 195 e) 0,9 g) 540
 b) 300 d) 19,5 f) 750 h) 54000

5 a) 34000 kr. c) 31875 kr. e) 2550 kr. g) 40800 kr.
 b) 21250 kr. d) 46750 kr. f) 13600 kr. h) 127500 kr.

6 a) 12 c) 800 e) 100
 b) 24 d) 50 f) 11

7 a) 35% c) 60% e) 125% g) 48% i) 14,2%
 b) 64% d) 68% f) 70% h) 9,5% j) 30%

8 a) 25% b) 132% c) 34% d) 47% e) 195%

9 Rétt röð: Torfi – Sal vör – Jón – Ás laug – Sól veig – Ei rík ur

1
9
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bls. 55

10 a) 480 f) 8000
 b) 75 g) 20%
 c) 2000 h) U.þ.b. 33,3% eða 33   %
 d) 1600 i) 5%
 e) 2100 j) 3600

11 a) 2100 kr. b) 3473 kr. c) 5552 kr. d) 5764 kr.

12 a) U.þ.b. 34% e) U.þ.b. 20%
 b) U.þ.b. 1% f) U.þ.b. 25%
 c) U.þ.b. 25% g) U.þ.b. 2%
 d) U.þ.b. 34%

13 a) 900 c) 144 e) 300
 b) 1552,8 d) 936 f) 78

14 a) 5400 c) 864 e) 1800
 b) 9316,8 d) 5616 f) 518,4

15 a) Jafn mik ið.
 b) Jafn mik ið.
 c) Já, því að þetta er marg föld un og víxl regl an gild ir í marg föld un. 

bls. 56

16 a) 0,63 b) 0,39 c) 0,02 d) 1,24 e) 1,02

17 a) 756 c) 274,48 e) 372
 b) 1560 d) 37,1 f) 1020

18 75% og 0,75 er ólík skrán ing á sömu stærð. 

19 a) 135 c) 226,06 e) 4,08
 b) 787,4 d) 619,75 f) 711,9

20    , 0,8 og 80% eru jafn gild ar stærð ir. Af því leið ir að við fáum sömu nið ur stöðu 
ef ein hver tala er marg föld uð með þess um stærð um.

21 Marg ar hugs an leg ar lausn ir.

1
3

4
5
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22 a) 9 millj arð ar
 b) 1,5
 c) 10,5 millj arð ar
 d) 1,75
 e) Ef finna á 100% af stærð er það líkt og að marg falda stærð ina með 1. Ef finna  

 á t.d. 120% af stærð þarf því að bæta 20% við upp runa legu stærð ina. Það jafn  
 gild ir því að marg falda með 1,2.

bls. 57

23 Í A er það hlut inn sem er óþekkt ur. Í B er það heild in sem er óþekkt og í C er það 
pró sent an sem er óþekkt.

24 Marg ar hugs an leg ar lausn ir.

25 37,2%

26 167

27 43

28 a) 625 km
 b) 468,75 km
 c) U.þ.b. 5666,67 km

bls. 58

29 a) 75% e) 25% i) 175%
 b) U.þ.b. 133,3% f) 400% j) U.þ.b. 57,1%
 c) U.þ.b. 33,3% g) U.þ.b. 233,3% k) U.þ.b. 14,3%
 d) 300% h) U.þ.b. 42,9% l) 700%

30 a) U.þ.b.78,5%, því flat ar mál hrings ins er 3,14 fer sentí metr ar og flat ar mál 
  fern ings eru 4. 
 b) U.þ.b.78,5%, því flat ar mál hrings ins er 7,065 fer sentí metr ar og flat ar mál 
  fern ings er 9.
 c) U.þ.b. 78,5%, því flat ar mál hrings ins er 12,56 fer sentí metr ar og flat ar mál 
  fern ings er 16.
 d) Já

31 a) 500
 b) 600
 c) 900
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32 a) 500 c) 500 e) 500
 b) 500 d) 500 f) 500

33 a) 1,35 eða

 b) 1,05 eða

 c) 2,79 eða

 d) 0,22 eða

 e) 1,75 eða

 f) 0,91 eða

bls. 59

34 a) Far tölva 187096 kr.
  Borð tölva 155896 kr.
  Prent ari 15496 kr.
  Skanni 7270 kr.
  Mús 6230 kr.
  Há tal ar ar 10390 kr.
  Box með 10 geisla disk um 1030 kr.
  Bak poki fyr ir far tölvu 8310 kr.
  Geisla di skapenn ar 4 stk. 718 kr.
  Geisla di skataska fyr ir 200 geisla diska 2590 kr.
  Spil ari A 33270 kr.
  Spil ari B 17670 kr.
  Heyrn ar tól A 9350 kr.
  Heyrn ar tól B 1758 kr.

 b) Far tölva 164644 kr.
  Borð tölva 137188 kr.
  Prent ari 13636 kr.
  Skanni 6398 kr.
  Mús 5482 kr.
  Há tal ar ar 9143 kr.
  Box með 10 geisla disk um 906 kr.
  Bak poki fyr ir far tölvu 7313 kr.
  Geisla di skapenn ar 4 stk. 632 kr.
  Geisla di skataska fyr ir 200 geisla diska 2297 kr.
  Spil ari A 29278 kr.
  Spil ari B 15550 kr.
  Heyrn ar tól A 8228 kr.
  Heyrn ar tól B 1547 kr.

27
20
21
20
279
100
11
50
7
4
 91 
100
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35 a) 1,25 b) 1,03 c) 2 d) 1,45 e) 1,08

36 a) 0,75 b) 0,97 c) 0 d) 0,55 e) 0,92

bls. 60

37 a) Gunn ar
 b) Óli
 c) Gunn ar 46,2%, Pálína 30%, Sunna 65% og Óli 27,5%.
 d) 16,44
 e) 27,6%
 f) 90 GB
 g) 66% af not uðu geymslu rými
 h) Gunn ar: 111 GB af lausu geymslu rými, sem eru 58,7% af heild ar geymslu rými.
  Pálína: 84 GB af lausu geymslu rými, sem eru 44,4% af heild ar geymslu rými.
  Sunna: 166 GB af lausu geymslu rými, sem eru 87,8% af heild ar geymslu rými.
  Óli: 52 GB af lausu geymslu rými, sem eru 27,5% af heild ar geymslu rými.

bls. 61

38 a) Blá ir 16,7%
  Rauð ir 20%
  Ljós ir 41,7%
  Svart ir 5%
  Ann að 17%

 b) Í 1. prent un bók ar inn ar hef ur heildarfjöldi bíla dott ið út. Fjöld inn er 400 bíl ar. 
  Blá ir eru því 108,
  rauð ir 64, ljós ir 144,
  svart ir 16 og 
  græn ir 68.

  Miði nemendur við heildarfjöldann 252 eins og er í a-lið þá eru:

 c) Það fóru 200 bíl ar um gatna mót in.         = 200 
  Blá ir 23%
  Rauð ir 17,5%
  Ljós ir 10,5%
  Svart ir 13%
  Ann að 34%

 d) Það er margt sem hægt er að telja upp. Hér eru nokk ur dæmi.
  Líkt: Skipt ing á milli lita er mjög svip uð í flest um skífu rit un um.
  Ólíkt: Ljós ir bíl ar voru al geng ast ir hjá 2 af 3 hóp um. Það voru fæst ir svart ir bíl ar  

 hjá 2 af 3 hóp um. Flokk ur inn ann að er al gengast ur hjá ein um hóp.

 e) Marg ar mögu leg ar lausn ir.

 68 
 0,34

Blá ir 68 
Rauð ir 40
Ljós ir 91
Svart ir 10
Ann að 40
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39 a)

  b)

 c)

bls. 62

40 Það voru 500 nem end ur í skól an um á síð asta ári.

41 Áætl að ur hagn að ur á þessu ári er 5790400 kr.

42 200 þús und.

43 Áætl að tap í ár er u.þ.b. 592800 kr.

44 a) 54000 kr. b) 40500 kr. c) 17280 kr. d) 60480 kr.

45 a) 15359 kr. b) 42389 kr. c) 82936 kr. d) 119182 kr.

46 a) 2403 kr. b) 1595 kr. c) 3652 kr. d) 1960 kr.

bls. 63

47 Sal ur Heild Pró senta Hluti

 A 500 69% 345

 B 200 75% 150

 C 468 50% 234

48 Nýja verð ið er 137,5% af gamla verðinu.
 Hækk un in í pró sent um er 37,5%.
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49 Sal ur Heild Pró senta Hluti

 A 500 39% 195

 B 200 27% 54

 C 468 45% 210

50 Eft ir 30% lækk un á miða verð inu kost ar mið inn 770 kr.
 Það eru 96% af upp haf lega verð inu.

51 Miða verð ið hækk aði um 37,5%.
 Miða verð ið lækk aði um 30%.
 Það verð ur að miða við heild ina þeg ar reikn að ar eru pró sent ur. Af því leið ir 

að til að mynda eru 10% af 800 ekki það sama og 10% 1100, þó vissu lega sé 
pró sentu hlut fall ið það sama. Hvert pró sent til hækk un ar eða lækk un ar tel ur því 
fleiri krón ur þeg ar verð ið er orð ið 1100.

bls. 64

52 Til boð Hjalta í hönn un og dreif ingu aug lýs ing anna hljóð ar upp á 114877 krón ur. 
Það er hönn un og þjón ustu laun 26250 kr., birt ing í fjöl miðl um er 69200 kr., og 
flutn ing ar 4844 kr. Sam tals er kostn að ur inn 100294 krón ur. Ef dreg inn er frá 
stað greiðslu af slátt ur er upp hæð in 92270 kr. Virð is auka skatt ur bæt ist síð an við. 

53 Dæmi um svar. 
 Aug lýs inga her ferð in mun borga sig þeg ar til lengri tíma er lit ið. Að sókn hafði 

aukist helg ina eft ir aug lýs inga her ferð ina eins og sést þeg ar töfl urn ar eru skoð aðar. 
Þar kem ur m.a. fram að:

 Helg ina fyr ir aug lýs inga her ferð ina var heild ar nýt ing á sæt um í sal A 47%.
 Helg ina eft ir aug lýs inga her ferð ina var heild ar nýt ing á sæt um í sal A 60%.

 Helg ina fyr ir aug lýs inga her ferð ina var heild ar nýt ing á sæt um í sal B 54%.
 Helg ina eft ir aug lýs inga her ferð ina var heild ar nýt ing á sæt um í sal B 70%.

 Helg ina fyr ir aug lýs inga her ferð ina var heild ar nýt ing á sæt um í sal C 47%.
 Helg ina eft ir aug lýs inga her ferð ina var heild ar nýt ing á sæt um í sal C 48%.

 Svo aug lýs inga her ferð in mun borga sig.
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Þraut ir

bls. 65

Einn krani eða tveir?
 Ef skrúf að er frá báð um krön um sam tím is tek ur 2 tíma að fylla ker ið.

Pen inga flutn ing ar
 Gef um pen ing un um núm er frá 1–8, þannig að sá sem er lengst til vinstri er núm er 

1 og sá sem er lengst til hægri er núm er 8.
 Byrj um á að flytja pen inga núm er 2 og 3 þannig að núm er 2 liggi hægra meg in 

við núm er 8.
 Því næst flytj um við 5 og 6 og setj um á milli 1 og 4.
 Næsta skref er að flytja pen inga núm er 8 og 2 og setja á milli 4 og 7.
 Að síð ustu eru 1 og 5 sett ir á milli 7 og 3.

Að kom ast yfir ána
 Hér er ein lausn.
 Í fyrstu ferð róa Arn ar og Anna yfir. Anna verð ur eft ir og Arn ar rær til baka.
 Í annarri ferð róa Birg ir og Birna yfir. Birna verð ur eft ir og Birg ir rær til baka.
 Í þriðju ferð róa Arn ar og Birg ir yfir. Birg ir verð ur eft ir og Arn ar rær til baka.
 Í fjórðu ferð róa Dag ný og Dav íð yfir. Þau verða bæði eft ir og Birg ir rær til baka.
 Í fimmtu og þá síð ustu ferð róa Arn ar og Birg ir yfir. Þá eru hjón in þrenn öll kom in 

yfir.

 Alls eru þetta 9 ferð ir, þ.e. fimm yfir + fjór ar til baka.
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Töl ur
bls. 66

1 a) Til dæm is er ekki hægt að búa til heilu töl una –1 með því að nota ein ung is  
 sam lagn ingu og töl una 1.

 b) Þú get ur búið til óend an lega marg ar já kvæð ar heil ar töl ur með því að bæta  
 stöðugt ein um við 1. T.d. 1 + 1 = 2, 1 + 1 + 1 = 3, 1 + 1 + 1 + 1 = 4 o.s.frv.  
 Alltaf er ein um bætt við og þú get ur í raun hald ið áfram út í það óend an lega.

  Á svip að an hátt er hægt að nota frá drátt til að búa til óend an lega marg ar  
 neikvæð ar heil ar töl ur. T.d. 1 – 1 = 0, 1 – 1 – 1 = –1, 1 – 1 – 1 – 1 = –2 
 o.s.frv.

2 a) 4 c) 5 e) 5 g) 5
 b) 4 d) 120 f) 5 h) 5

 Fjar lægð get ur aldrei ver ið nei kvæð tala því hún er lengd milli tveggja punkta. 

3 a) 6 og –4 hafa fjar lægð ina 5 frá punkt in um 1. 
 b) 13 og –11 hafa fjar lægð ina 12 frá punkt in um 1. 

bls. 67

4 a) 34 b) 1951 c) 1789 d) 979

5 a) MMV b) MCDXL VII c) XCIX d) CCXXX IV

6 a) T.d. 500 og 1000
 b) T.d. 34 og 99

7 a)

 b) 

 c) 
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8 a)
 
 b)

 c)

 d)

 e)
 
 f)
 
 g)

 h) 

9 Það þarf að marg falda 2 með sjálf um sér 9 sinn um til að fá fjög urra stafa tölu.
 Það þarf að marg falda 5 með sjálf um sér 4 sinn um til að fá fjög urra stafa tölu.
 Það þarf að marg falda 8 með sjálf um sér 3 sinn um til að fá fjög urra stafa tölu.

bls. 68

10 a) Nei, það breyt ir engu.
 b) Já, en út kom an verð ur alltaf 0.

11  = 423,333…, = 508, = 635, = 846,666…,

  1270, = 2540, = 0, = –2540, = –1270,

  = –846,666…, = –635, = –508, = –423,333…

 Þeg ar deilt er með ann ars veg ar já kvæðri tölu og hins veg ar nei kvæðri tölu af 
sömu stærð í ein hverja tölu þá verð ur nið ur stað an sú sama nema að hún verð ur 
nei kvæð í því til felli þar sem deilt var með nei kvæðu töl unni.

12 = 68,75, = 91,666…, = 137,5, = 275, = 0,

 = –275, = –137,5, = –91,666…, = –68,75

 Já, það kem ur fram sam bæri legt mynst ur og í dæmi 11.

13 Marg ar mögu leg ar lausn ir.

2540
6

2540
5

2540
4

2540
3

2540
2

2540
1

2540
0

2540
–1

2540
–2

2540
–3

2540
–4

2540
–5

2540
–6

275
4

275
3

275
2

275
1

275
0

275
–1

275
–2

275
–3

275
–4
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14 a) Ekki frum tala því frum tal an 5 geng ur upp í hana. 
 b) Ekki frum tala því frum tal an 3 geng ur upp í hana. 
 c) Ekki frum tala því frum tal an 7 geng ur upp í hana. 
 d) Ekki frum tala því frum tal an 3 geng ur upp í hana. 
 e) Ekki frum tala því frum tal an 13 geng ur upp í hana. 
 f) Ekki frum tala því frum tal an 3 geng ur upp í hana. 
 g) Ekki frum tala því frum tal an 3 geng ur upp í hana. 

15 a) 30 = 2 · 3 · 5
 b) 3
 c) Það eru 8 töl ur sem ganga upp í 30, þ.e. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 og 30.
  Frum þætt ina er hægt að marg falda sam an tvo og tvo til að finna hvaða töl ur  

 það eru, utan frum þátt anna sjálfra, sem ganga upp í 30. Auk þess ganga að  
 sjálf sögðu tal an 1 og tal an sjálf upp í 30.

16 a) 1, 2, 3, 4, 6 og 12
 b) 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77 og 154
 c) 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65 og 195
 d) 1, 5, 7, 25, 35 og 175
 e) 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 og 54

17 24 = 2 · 2 · 2 · 3
 18 = 2 · 3 · 3

bls. 69

18 a) Frum þætt ir töl unn ar 42.
 b) Frum þætt ir töl unn ar 70.
 c) 2 og 7.
 d) Hæsta tala sem geng ur upp í báð ar töl urn ar er 14.
 e) 2, 3, 5 og 7 eru frum þætt ir töl unn ar 210 sem er minnsta tal an sem bæði 42  

 og 70 ganga upp í.

19 a)

 b) Í snið meng inu eru frum þætt irn ir 2 og 3.
  Hæsta tala sem geng ur upp í bæð i 24 og 18 er 6, því 2 · 3 = 6.

 c) Í sam meng inu eru frum þætt irn ir 2, 2, 2, 3 og 3.
  Það eru frum þætt ir töl unn ar 432.
  432 er minnsta tal an sem bæði 18 og 24 ganga upp í.

24 18

22

2
3 3
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20 a)

 b) Í snið meng inu eru frum þætt irn ir 2, 3 og 5.
  Hæsta tal an sem geng ur upp í bæði 150 og 210 er 30.

 c) Í sam meng inu eru frum þætt irn ir 2, 3, 5, 5 og 7.
  Það eru frum þætt ir töl unn ar 1050.
  1050 er minnsta tal an sem bæði 150 og 210 ganga upp í.

21 Í mengi A eru stór form.
 Í mengi B eru þrí hyrn ing ar.
 Í mengi C eru þætt ir töl unn ar 168.
 Í mengi D eru þætt ir töl unn ar 240.

bls. 70

22 a)

 b)  

 c) = 

 d)  =

23 a) Marg ar mögu leg ar lausn ir

 b)

6
5

123
100
1235
1000

12358
10 000

247
200

6179
5000

150 210

2
5

3 7
5

150 210

2
5

3 7
5

4,35

–24

7
9

2
9

3
5

5
259

–2,3
–5,4

N Z Q
2
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bls. 71

24 a) 0,666…
 b) 0,8333…
 c) 0,25
 d) 0,333…
 e) 0,3888…
 f) 0,41666…
 g) 0,692307692…
 h) 0,75

25 a)     og       er hægt að skrá sem end an leg tuga brot.

 b) Hér er ver ið að leita eft ir ákveðn um tölu stöf um sem end ur taka sig í sí fellu í  
 auka stöf um tuga brot anna, t.d. er     = 0,666… þar sem tal an 6 end ur tek ur sig  
 í sí fellu.

26 a) = 0,090909…, lot an er 09

  = 0,181818…, lot an er 18

  = 0,272727…, lot an er 27

  = 0,363636…, lot an er 36

  = 0,454545…, lot an er 45

  = 0,545454…, lot an er 54

  = 0,636363…, lot an er 63

  = 0,727272…, lot an er 72

  = 0,818181…, lot an er 81

  = 0,909090…, lot an er 90

  = 1

 b) 0,08333…, lot an er 3
 c) 0,343434…, lot an er 34
 d) 0,777…, lot an er 7
 e) 0,277227722…, lot an er 2772
 f) 0,135135…, lot an er 135
 g) 0,351351…, lot an er 351

27 Lot an sam an stóð ávallt af tveim ur töl um. Lot ur brot anna voru: 09, 18, 27, 36, 
45, 54, 63, 72, 81, 90. Ákveð ið mynst ur er í lot un um sem lýs ir sér þannig að við 
hvern ell efta hluta sem bætt er við hækk ar fyrri tala lot unn ar um 1 en seinni tala 
lot unn ar lækk ar um 1. Mynstu rein ing in er alltaf marg feldi af níu. 

2
8

39
52

2
3

1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
11
10
11
11
11
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28 a)    ,    ,     ,    ,    ,     ,    , …

 b)     ,    ,     ,    ,    ,     ,    ,    , …

 c)     ,    ,     ,    ,    ,     ,    ,    ,    , …

29 a) b) c) d) e) f)

30 a) 1,2 b) 4,75 c) 358,875 d) 7,333 … e) 1,123 f) 0,022

bls. 72

31 a) 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55

 b) Regl an er sú að alltaf er næstu nátt úru legu tölu bætt við til að fá þá 
  þrí hyrn ings tölu sem á að vera næst í röð inni.
 1
 1 + 2 = 3
 (1 + 2) + 3 = 6
 (1 + 2 + 3) + 4 = 10
 (1 + 2 + 3 + 4) + 5 = 15

 c) Tuttug asta þrí hyrn ings tal an er 210.
  Fimm tug asta þrí hyrn ings tal an er 1275.

32 a) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

 b) Regl an er sú að bæta alltaf næstu odda tölu á eft ir við fyrri fern ings tölu til að  
 fá þá sem á að vera næst í röð inni.

 1
 1 + 3 = 4
 (1 + 3) + 5 = 9
 (1 + 3 + 5) + 7 = 16
 (1 + 3 + 5 + 7) + 9 = 25

  Einnig má hugsa sér að fyrsta fern ings tal an sé 12, önn ur fern ings tal an sé 22,  
 sú þriðja 32 o.s.frv. Þannig er til að mynda þrett ánda fern ings tal an 169 =132

 c) Tuttug asta fern ings tal an er 400 (eða 202).
  Fimm tug asta fern ings tal an er 2500 (eða 502).

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

6
3

7
3

1
8

2
8

3
8

4
8

5
8

6
8

7
8

8
8

1
9

2
9

3
9

4
9

5
9

6
9

7
9

8
9

8
9

16
25

3
8

29
20

176
25

37037
10000

  17   
  5000
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33 Fyr ir töl urn ar 1–6

4 mis mun andi lausn ir.• 
Þær summ ur sem hægt er að mynda eru 9, 10, 11 og 12.• 
Minnsta mögu lega summa er 9.• 
Stærsta mögu lega summa er 12.• 
Ef summa taln anna í horn un um er slétt tala þá er summ an á hlið um • 
þrí hyrn ings ins odda tala.
Ef summa taln anna í horn un um er odda tala þá er summ an á hlið um • 
þrí hyrn ings ins slétt tala.

 Fyr ir töl urn ar 2–7
4 mis mun andi lausn ir.• 
Þær summ ur sem hægt er að mynda eru 12, 13, 14 og 15.• 
Minnsta mögu lega summa er 12.• 
Stærsta mögu lega summa er 15.• 
Ef summa taln anna í horn un um er slétt tala þá er summ an á hlið um • 
þrí hyrn ings ins odda tala.
Ef summa taln anna í horn un um er odda tala þá er summ an á hlið um • 
þrí hyrn ings ins slétt tala.

 Fyr ir töl urn ar 3–8
4 mis mun andi lausn ir. • 
Þær summ ur sem hægt er að mynda eru 15, 16, 17 og 18.• 
Minnsta mögu lega summa er 15.• 
Stærsta mögu lega summa er 18.• 
Ef summa taln anna í horn un um er slétt tala þá er summ an á hlið um • 
þrí hyrn ings ins odda tala.
Ef summa taln anna í horn un um er odda tala þá er summ an á hlið um • 
þrí hyrn ings ins slétt tala.

bls. 73

34 Regl an fyr ir þessa talnarunu er að við byrj um með töl urn ar 0 og 1 og næsta tala 
á eft ir er summa þeirra tveggja talna er á und an koma. Til að mynda er 3 + 5 = 8 
og kem ur því 8 á eft ir 5 í run unni.

 Næstu 10 Fibonacci-töl ur eru: 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 
4181.

35 a) Ein
 b) Ein
 c) Ein
 d) Eng in
 e) Á þann hátt að næsta tala í run unni er ávallt summa þeirra tveggja er á und an  

 koma.
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36 Í hólf 1 eru 1 leið.
 Í hólf 2 eru 2 leið ir.
 Í hólf 3 eru 3 leið ir.
 Í hólf 4 eru 5 leið ir.
 Í hólf 5 eru 8 leið ir.
 Í hólf 6 eru 13 leið ir.
 Í hólf 7 er 21 leið.
 Í hólf 8 eru 34 leið ir.
 Í hólf 9 eru 55 leið ir.
 Í hólf 10 eru 89 leið ir.

37 a) 52 = 34 + 13 + 5
 b) 143 = 89 + 34 + 13 + 5 + 2
 c) 88 = 55 + 21 + 8 + 3 + 1
 d) 2000 = 1597 + 377 + 21 + 5
 e) 1289 = 987 + 233 + 55 + 13 + 1
 f) 1750 = 1597 + 144 + 8 + 1

bls. 74

38 a)–b)

39 a) Nr. rað ar Summa
  1 1
  2 2
  3 4
  4 8
  5 16
  6 32
  7 64
  8 128
  9 256
  10 512
  11 1024
  12 2048
  13 4096
  14 8192
  15 16384
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 b) Summ an tvö fald ast alltaf á milli raða.
 c) Já. Hægt er að skrá all ar summ urn ar sem veldi af tveim ur.
 d) Já, þetta stenst.

40 a) 

 b) Marg ar mögu leg ar lausn ir.

bls. 75

41 Ef not að ir eru þrír kubb ar eru sex mögu leik ar á að raða kubb un um. Tveir þeirra eru 
þannig að rauði kubbur inn er fremst, tveir þannig að sá græni er fremst og loks 
tveir með þann bláa fremst an.

 Ef not að ir eru fjór ir kubb ar eru 24 mögu leik ar á að raða kubb un um. Það eru 
fjórum sinn um fleiri mögu leik ar en með þrjá kubba.

 Ef not að ir eru fimm kubb ar eru mögu leik arn ir 120 (þ.e. fimm sinn um fleiri en ef 
kub b arn ir eru fjór ir). Ef kub b arn ir væru sex þá væru mögu leik arn ir 720.

42 a) 2 d) 6
 b) 4 e) Í a-lið fækk ar mögu leik um úr 2 í 1, eða um 1.
 c) 5  Í b-lið fækk ar mögu leik um úr 24 í 6, eða um 18.
    Í c-lið fækk ar mögu leik um úr 120 í 24, eða um 96.
    Í d-lið fækk ar mögu leik um úr 720 í 120, eða um 600.

bls. 76

43 Marg ar mögu leg ar lausn ir.

44 a) Ef við leggj um sam an  sjá um við að fyrsta brot ið, þ.e. hálf ur, er helm ing ur inn  
 af 1. Næsta brot er svo helm ing ur inn af því sem vant ar upp á að summ an verði  
 1, næsta brot þar á eft ir helm ing ur inn af því sem vant ar þá upp á að summ an  
 verði 1. Því er ljóst að summ an nær því aldrei að verða 1.

 b) Svip að og í a-lið, nema nú virk ar það bara í hina átt ina. Ef við byrj um með einn  
 heil an og drög um helm ing inn frá, þá er eft ir hálf ur. Ef við drög um svo helm ing  
 inn af því frá þá er eft ir fjórð ung ur. Drög um svo helm ing inn af því frá, svo  
 helm ing inn af þeirri tölu og svo koll af kolli, má ljóst vera að nið ur stað an  
 nálgast núllið.
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45 Skoð um brot in. Ef við leggj um sam an     og     sjáum við að það vant ar     upp á  

að við séum með einn heil an. Sé     bætt við verð ur út kom an alltaf stærri en 1, því  

    er meira en    . Auk þess höf um við tvö al menn brot til við bót ar sem leggja 

þarf við.

46 Þau þrjú dæmi sem gefa summu sem er hærri en 2 eru:

     +    ,      +    +     og     +     +    . Hægt er að sjá það með því að skoða 

stærðir brot anna. Til dæm is eru     stærri en einn, þ.e.     meira og að eins vant ar     

     upp á að     sé einn heill. Þar sem    er stærri en     hlýt ur summa     og     að 

vera hærri en 2.

47 a) 5 því litlu mun ar á     og    

 b) 2 því ef     eru dregn ir frá 2     mun ar ein um fimmta að svar ið sé 2.

 c) 3 því     jafn gilda 1     og því er svar ið 3.

 d) 1 því     er lít ið brot og litlu mun ar að     sé einn heill. 

48 a) Ótal marg ar lausn ir. T.d.     +     + 

 b) Ótal marg ar lausn ir. T.d.     – 

bls. 77

49 a) 4:2 = 2
  6:4 = 1,5
  8:6 = 1,333…
  10:8 = 1,25
  12:10 = 1,2
  Hlut fall ið milli taln anna er að nálg ast 1.

 b) 3:1 = 3
  5:3 = 1,666…
  7:5 = 1,4
  9:7 = 1,285714285…
  11:9 = 1,222…
  Já, hlut fall ið er einnig að nálg ast 1.

50 Marg ar mögu leg ar lausn ir.

51 Hlut fall ið milli lengd ar og breidd ar rétt hyrn inga sem er að finna á mynd inni er það 
sama, eða rétt rúm lega 1,6, nema fern ing anna þar sem hlut fall ið er 1.
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  14:12 = 1,1666…
  16:14 = 1,142857142…
  18:16 = 1,125
  20:18 = 1,111…
  22:20 = 1,1

  13:11 = 1,181818…
  15:13 = 1,153846153
  17:15 = 1,1333…
  19:17 ≈ 1,12
  21:19 ≈ 1,105
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52 Rétt hyrn ing ar a og d hafa sama hlut fall á milli lengd ar og breidd ar, eða 4. 

Rétt hyrn ing ar b, e og h hafa sama hlut fall á milli lengd ar og breidd ar, eða 2.

bls. 77 

53 a) 53 = 125 43 = 64 33 = 27
  52 = 25 42 = 16 32 = 9
  51 = 5 41 = 4 31 = 3
  50 = 1 40 = 1 30 = 1

 b) 52 er fimm sinn um minna en 53.
  51 er fimm sinn um minna en 52.
  Regl an er sú að veld ið seg ir til um hve oft á að marg falda tölu sem haf in er í  

 veldi með sjálfri sér, t.d. er 53 = 5 · 5 · 5 og 52 = 5 · 5.

 c) Sama regla gild ir fyr ir veldi af þrem ur og fjór um 
  (t.d. 43 = 4 · 4 · 4 og 33 = 3 · 3 · 3)

 d) Ef nota ætti þessa reglu á núllta veld ið ætti svar ið að vera 0, það er ef við  
 tökum t.d. 5 og marg föld um það núll sinn um með sjálfri sér, þá ætti út kom an  
 að vera 0.

 e) Ef við skoð um hlut fall ið á milli 52 og 53 sjá um við að 53 er fimm sinn um stærri  
 tala en 52. Á sama hátt er 52 fimm sinn um stærri tala en 51, 54 er fimm  
 sinnum stærri tala en 53 o.s.frv. 51 er því einnig fimm sinn um stærri tala en  
 50 sem gef ur okk ur að núllta veldi er 1 (sama gild ir um veldi af 3 og 4 og  
 raunar öll um töl um). 

54 Tal an er 8.
 87 = 2 097 152

55 a) 77 = 823543
 b) 38 = 6561
 c) 44 = 256
 d) 59 = 1953125
 e) 145 = 537824
 f) 67 = 279936



Stærðfræði

53 NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 – Lausnir

8 tíu  2
bls. 79

56 a) 55
 b) 210
 c) 465
 d) Af því að töl urn ar 100 parast sam an tvær og tvær til að búa til summ una 101.  

 Því marg fald ar hann með     og fær 50 pör af töl um.

 e)      · n (a1 + an) Tákn ið n merk ir hversu marg ar töl ur eru á talna bil inu sem við  

 erum að skoða, a1 tákn ar fyrstu töl una á talna bil inu og an tákn ar síð ustu  

 töluna á talnabilinu.

 f)      · 500 · (1 + 500) = 125250

       · 100 · (101 + 200) = 15050

       · 100000 · (1 + 100000) = 5000050000

57 Marg ar mögu leg ar lausn ir.

58 Marg ar mögu leg ar lausn ir.
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Stærð fræði í at vinnu líf inu
bls. 80

Hauk ur hár snyrt ir
 Með al þess sem Hauk ur þarf að hafa á valdi sínu er:
  Góð þekk ing á reikni að gerð un um fjór um (sam lagn ing, frá drátt ur, marg föld un,  

 deil ing).
  Kunn átta í pró sentu reikn ingi.
  Að geta beitt rúm fræði.
  Að geta reikn að hlut föll.
  Að vera vel að sér í flutn ing um til að geta flutt lín ur, horn og stefn ur.

bls. 81

Jó hann vél stjóri
 Með al þess sem Jó hann þarf að hafa á valdi sínu er:
  Góð þekk ing á reikni að gerð un um fjór um (sam lagn ing, frá drátt ur, marg föld un,  

 deil ing).
  Kunn átta í hlut falla reikn ingi.
  Góð þekk ing á rúm fræði.
  Töl fræði kunn átta til að geta les ið úr ýms um töfl um og línu rit um.
  Þekk ing á pró sentu reikn ingi.
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Regl ur og reikn ing ur
bls. 82

1 a) 2 + 3 = 3 + 2,    +     =     +  

  Ef leggja á sam an tvær töl ur skipt ir ekki máli hvort hærri tal an er lögð við þá  
 lægri eða sú lægri lögð við þá hærri, út kom an verð ur sú sama.

 b) 2 · 3 = 3 · 2,     ·     =     · 

  Ef marg falda á sam an tvær töl ur skipt ir ekki máli hvort hærri tal an er marg föld uð  
 með þeirri lægri eða sú lægri marg föld uð með þeirri hærri, út kom an verð ur sú  
 sama.

 c) (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4), (    +    ) +     =    + (    +    )

  Ef leggja á sam an þrjár töl ur skipt ir ekki máli í hvaða röð töl urn ar eru lagð ar  
 sam an, út kom an er sú sama.

 d) (2 · 3) · 4 = 2 · (3 · 4), (    ·    ) ·     =     · (    ·    ) 

  Ef marg falda á þrjár töl ur sam an skipt ir ekki máli í hvaða röð þær eru marg fald að ar,  
 út kom an verð ur sú sama.

 e) Regl urn ar í a- og b-lið.

 f) Regl urn ar í c- og d-lið.

2 a) T.d. 2 · 0 = 0 og     · 0 = 0

 b) T.d. 0 + 3 = 3 og 0 +     = 

 c) T.d. 5 · 1 = 5 og     · 1 = 

 d) T.d. 4 : 1 = 4 og     : 1 =    

 e) T.d. 3 : 3 = 1 og     : 1 =

 f) T.d. 0 : 7 = 0 og 0 :     = 0

 g) Tal an 1 er hlut leysa í marg föld un
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3 Sann ar: a, b, h, k, l, m, n, o og s.
 Ósann ar: c, d, e, f, g, i, j, p og r.

bls. 83

4 a) Hér hef ur ver ið bætt við aðra stærð ina svo hún standi á heil um tug. Frá hinni  
 stærð inni er svo dreg ið sem sam svar ar því sem bætt var við.

 b) 97 + 56 = 100 + 53 = 153
  268 + 96 = 270 + 94 = 364
  4613 + 987 = 4600 + 1000 = 5600

 c) Summa tveggja talna er sú sama og ef sama tal an er lögð við aðra stærð ina og  
 dreg in frá hinni.

5 a) Sama tal an er lögð við báð ar stærð irn ar þannig að önn ur stærð in stend ur á  
 heil um tug eða hundraði svo út reikn ing ar verði auð veld ari.

 b) 72 – 28 = 74 – 30 = 44
  262 – 96 = 266 – 100 = 166
  3421 – 289 = 3432 – 300 = 3132

 c) Mis mun ur tveggja talna er sá sami og ef sama tal an er lögð við báð ar töl urnar.

6 a) 4 · 78 = 4 · 80 – 8 er rétt.

 b) 7 · 99 = 7 · 100 – 7 = 693
  9 · 989 = 9 · 100 – 99 = 8901
  25 · 9997 = 25 · 10000 – 75 = 249925

 c) Ef tvær töl ur eru marg fald að ar sam an skil ar það ákveð inni út komu. Sé ein hver  
 stærð lögð við aðra töl una áður en marg fald að er og þess gætt að marg falda  
 það sem bætt var við með sömu tölu og draga frá, þá mun út kom an verða sú  
 sama.

7 a) Hér er stærri töl unni skipt upp í hund ruði, tugi og ein ing ar sam kvæmt þeim  
 regl um sem gilda um sæt is kerfi. Hver stærð er svo marg föld uð með lægri töl unni  
 og nið ur stöð ur úr marg föld un inni lagð ar sam an.

 b) 5 · 87 = 5 · 80 + 5 · 7 = 400 + 35 = 435
  6 · 56 = 6 · 50 + 6 · 6 = 300 + 36 = 336
  7 · 764 = 7 · 700 + 7 · 60 + 7 · 4 = 4900 + 420 + 28 = 5348
  17 · 54 = 17 · 50 + 17 · 4 = 850 + 68 = 918
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bls. 84

8 a) 404 + 27 = 431
 b) 1758 = 1106 + 652
 c) 57 – 36 = 21
 d) 237 – 212 = 25
 e) 456 – 377 = 79
 f) 689 = 512 + 177
 g) 676 + 98 = 774
 h) 1430 – 789 = 641

9 Marg ar mögu leg ar lausn ir. Hér eru nokk ur dæmi:
 442 – 45 = 397
 442 – 397 = 45
 44,2 – 39,7 = 4,5
 3,97 + 0,45 = 4,42
 44,2 – 4,5 = 39,7
 45 – 442 = -397

10 Marg ar mögu leg ar lausn ir. Hér eru nokk ur dæmi:
 6,7 · 12,8 = 85,76
 0,67 · 1,28 = 0,8576
 67 · 12,8 = 857,6
 670 · 1280 = 857 600
 67 · 128 = 67 · 130 – 67 · 2 = 8576
 128 · 67 = 128 · 60 + 128 · 7 = 8576

11 a) All ar töl ur á bil inu 4,14999… til 4,24999…
 b) All ar töl ur á bil inu 11,18999… til 11,19999…
 c) All ar töl ur á bil inu 1,01999… til 1,11999…
 d) All ar töl ur á bil inu 113,7999… til 113,6999…
 e) All ar töl ur á bil inu 6,45999… til 6,46999…
 f) All ar töl ur á bil inu 3,1999… til 3,2999…

bls. 85

12 a) 41,25 km
 b) U.þ.b. 5,9 km
 c) 10,45 km
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13 a) 323,9
 b) 27,02
 c) 0,35
 d) 3,29
 e) 116,73
 f) 56,25
 g) 14,87
 h) 8,91
 i) 0,022

14 a) Það mun aði 0,36 á nið ur stöðu Matth í as ar og réttu svari.
  Nið ur staða Matth í as ar var of lág.

 b) Gunn hild ur lagði 0,5 m við 13,8 m í stað þess að leggja 5 m við 13,8 m.
  Það mun aði 4,5 m á nið ur stöðu Gunn hild ar og réttu svari.

 c) Mel korka lagði 7,0 við 124,3 í stað þess að leggja 7,27 við 124,3.
  Það mun aði 0,27 á nið ur stöðu Mel korku og réttu svari.

 d) Dan í el hef ur ann að hvort not að 28,8 km í stað 28,7 km, eða að hann hef ur  
 notað 13,45 km í stað 13,55 km.

bls. 86

15 a) 144,1 km
 b) 33,9 km

16 Nei, pakkn ing arn ar vega sam tals 50,4 kg.

17 Það kom ast 6 lög af dós um í skáp inn því 6 · 18 = 108 cm en 7 · 18 = 126 cm

18 Verk smiðj an not ar 87,4 km af vír dag hvern.

19 Það má fram leiða 117 herða tré.

20 Það þarf 8 kassa und ir 6 kg af kexi.
 6 : 0,75 = 8

21 Pakki með 600 gr kost ar 294 krón ur.
 490 · 0,6 = 294
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bls. 87

22 a) Ef marg falda á summu tveggja talna með ein hverri tölu gef ur það sömu nið ur-  
 stöðu og ef töl urn ar eru marg fald að ar hvor fyr ir sig og síð an lagð ar sam an.

 b) 6 · 97 = 6 · (90 + 7)
  = (6 · 90) + (6 · 7)
  = 540 + 42
  = 582

  6 · 9,7 = 6 · (9 + 0,7)
  = (6 · 9) + (6 · 0,7)
  = 54 + 4,2
  = 58,2

  6 · 19,7 = 6 · (10 + 9,7)
  = (6 · 10) + (6 · 9,7)
  = 60 + 58,2
  = 118,2

 c) 12 · 32 = 12 · (30 + 2)
  = (12 · 30) + (12 · 7)
  = 360 + 24
  = 384

  12 · 3,2 = 12 · (3 + 0,2)
  = (12 · 3) + (12 · 0,2)
  = 36 + 2,4
  = 38,4

  12 · 13,2 = 12 · (10 + 3,2)
  = (12 · 10) + (12 · 3,2)
  = 120 + 38,4
  = 158,4

 d) 67 · 5 = 5 · 67
  = 5 · (60 + 7)
  = (5 · 60) + (5 · 7)
  = 300 + 35
  = 335

  6,7 · 5 = 5 · 6,7
  = 5 · (6 + 0,7)
  = (5 · 6) + (5 · 0,7)
  = 30 + 3,5
  = 33,5
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  67 · 0,5 = 0,5 · 67
  = 0,5 · (60 + 7)
  = (0,5 · 60) + (0,5 · 7)
  = 30 + 3,5
  = 33,5

23 Sann ar: a, b, e, f, g og h.
 Ósann ar: c, d, i og j.

24 Með því að námunda hverja tölu fást svör sem eru ná lægt ná kvæmu svari. 
 a) 30 · 50 = 1500
 b) 60 · 0,4 = 24
 c) 160 : 40 = 4
 d) 70 · 0,6 = 42
 e) 72 : 0,6 = 120
 f) 40 · 0,2 = 8
 g) 40 : 0,2 = 200
 h) 70 · 0,7 = 49
 i) 70 : 0,7 = 100

bls. 88

25 a) 62 350
 b) 6235
 c) 1870,5
 d) 623,5
 e) 124,7
 f) 1122,3
 g) Í lið um a, b og c
 h) Í lið um d, e og f
 i) Ef tvær töl ur eru marg fald að ar sam an og önn ur þeirra er minni en 1, þá verð ur  

 svar ið minni tala en stærri tal an í dæm inu.

26 a) 3.4 · 0,98 er ör litlu minni en 3,4.
 b) 0,04 · 1,08 er ör litlu stærri en 0,04.
 c) 127 · 0,009 er miklu minni en 127.
 d) 0,09 · 100,9 er miklu stærri en 0,09.
 e) 0.03 · 0,907 er ör litlu minni en 0,03.

27 a) 7000 því það er um það bil helm ing ur af 14 027.
 b) 1,2 því það er um það bil 10% af 11,97.
 c) 0,09 því einu sinni 0,089 er ná lægt 0,9.
 d) 0,35 því það er helm ing ur af 0,7.
 e) 4500 því það er 100 sinn um 45.
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bls. 89

28 a) 71,64
 b) 716,4
 c) 2985
 d) 7164
 e) 35820
 f) 3980
 g) Ef deilt er með tölu sem er minni en 1 þá verð ur svar ið hærra en tal an sem  

 deilt var í.

29 a) 3,4 : 0,98 er ör litlu stærri en 3,4.
 b) 0,04 : 1,08 er ör litlu minni en 0,04.
 c) 127 : 0,009 er miklu stærri en 127.
 d) 0,09 : 100,9 er miklu minni en 0,09
 e) 0,03 : 0,907 er ör litlu stærri en 0,03.

30 a) 28000 því 0,49 er um það bil 0,5.
 b) 120 því 0,098 er um það bil 0,1.
 c) 0,09 því litlu mun ar á 1,003 og 1. 
 d) 1,4 því að deila með tveim ur jafn gild ir því að marg falda með tveim ur. 
 e) 0,45 því ef 45 er skipt í 100 hluta verð ur um það bil hálf ur á mann. 

bls. 90

31 a) x stend ur fyr ir 4725
 b) Já
 c) Já
 d) T.d. 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35
 e) 1

32 a) Til dæm is að þetta er fimm stafa slétt tala sem end ar á 6
 b) Til dæm is að tal an er deil an leg með 3
 c) Til dæm is 2, 3, 6, 12, 36, 216, 3888 og 15552
 d) 3888
 e) Nei
 f) 1
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33 n-ið stend ur fyr ir 154.
 Út koma ef deilt er með 4 er 38    .
 Af gang ur ef deilt er með 4 er 2.

34 y-ið stend ur fyr ir 309.
 Út koma ef deilt er með 4 er 77    .
 Af gang ur ef deilt er með 4 er 1.

35 x-ið stend ur fyr ir 336.
 Út koma ef deilt er með 5 er 67    .
 Af gang ur ef deilt er með 5 er 1.

36 m-ið stend ur fyr ir 883.
 Út koma ef deilt er með 6 er 147    .
 Af gang ur ef deilt er með 6 er 1.

bls. 91

37 
 b)
  n : 4 = 38,5
  y : 4 = 77,25
  x : 5 = 67,2
  m : 6 = 147,1666…

 c) Nei, af gang ur við deil ingu gef ur ekki sama tuga brot. Hins veg ar ef við deil um í  
 af gang inn með sömu tölu og deilt var með í upp hafi þá fáum við tuga brot ið. 

38 a) 0, 1, 2, 3 og 4
 b) 0, 2, 4, 6 og 8

39 a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7
 b) 0, 125, 25, 375, 5, 625, 75 og 875

40 a) 983,125 d) 15,875 g) 28,625
 b) 81,75 e) 167,25 h) 357,00
 c) 554,375 f) 1102,50 i) 2,10

41 a) 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6
 b) 142857, 285714, 428571, 571428, 714285 og 857142. Aukastafirn ir rað ast  

 í 6 stafa lot ur sem end ur taka sig í sí fellu.

42 a) 27,1429 c) 49,4286 e) 113,2857
 b) 1072 d) 562,5714 f) 317,8571
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43 a) Já, hægt að skrá sem 7 · 31
 b) Já, hægt að skrá sem 15 · 627
 c) Já, hægt að skrá sem 9 · 372

44 a) 2,54 b) 25,4 c) 0,76 d) 7,6
 e) 0,115 f) 1,15 g) 31,375 h) 313,75

bls. 92

45 a) 18,15 m3

 b) Hann þarf að borga 28869 krón ur.

46 a) 616006 krón ur
 b) Heild ar kostn að ur með af slætti er 523605 krón ur.
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KappA bel-stærð fræði keppn in 

bls. 93

1 Það eru 8 mis mun andi núm er sem passa við lýs ingu Hann es ar (svar mögu leiki b).

bls. 94

2 Það eru 10 ólík mynst ur til (svar mögu leiki a).

3 8 1 15 10 6 3 13 12 4 5 11 14 2 7 9

bls. 95

4 Það koma 90 speg il töl ur fyr ir á milli 100 og 1000 (svar mögu leiki d).

5 Með al ald ur kenn ara 1. júní 2002 var 44 ár.

6 a) Ýms ar leið ir eru til að mynda marg hyrn inga þar sem flat ar mál ið er ná kvæm lega  
 6 flat ar ein ing ar.

 b) Ýms ar leið ir eru til að mynda marg hyrn inga þar sem flat ar mál ið er ná kvæm lega  
 5 flat ar ein ing ar.

 c) Enn þá hef ur ekki fund ist lausn á þessu.
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Töl fræði
bls. 96

1 a) Skatt ar á vöru og þjón ustu.
 b) Heil brigð is mál
 c) Um það bil 29%.
 d) Um rúm 3%.
 e) 13%. Það eru um 36402 millj ón ir króna.

2 a) Tekj ur rík is sjóðs í millj ón um króna

  Skatt ar á tekj ur og hagn að 80141
  Trygg inga gjöld 26315
  Eigna skatt ar 8666
  Skatt ar á vöru og þjón ustu 123087
  Aðr ir skatt ar 650
  Aðr ar tekj ur 35017
  Tekj ur alls 273876
 

 b) Ef upp ýs ing ar eru sett ar fram í skífu riti er betra að gera sér grein fyr ir hve  
 stór hluti af heild inni fer í hvern ein stak an út gjalda lið. Einnig auð veld ar skífu-  
 rit ið sam an burð á út gjalda lið um. Þar sem um stór ar upp hæð ir er að ræða er  
 ekki víst að hlut fall ið milli út gjalda liða sé svo mik ið, þó manni finn ist mik ill  
 mun ur á upp hæð un um í krón um talið. Skífu rit get ur hjálp að manni að koma  
 auga á hve mik ill mun ur inn er í raun, sé mið að við heild ina.

bls. 97

3 Marg ar mögu leg ar leið ir við lausn verk efn is ins.

bls. 98
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 b) Það er þó nokk ur mun ur á milli vöru flokka. Til að mynda er flokk ur inn Aðr ar  

 vör ur áber andi minnst ur.
 c) Um það bil 8,7%.

5 a) Rúm lega 26,6 millj arð ar króna.
 b) Stór iðju fram kvæmd ir á Aust ur landi vegna Kára hnjúka virkj un ar gætu skýrt  

 þessa aukn ingu.

6 a)

 b) Það er mik ill mun ur milli vöru flokka. Einn flokk ur inn, sjáv ar af urð ir, er lang-  
 stærst ur. Tveir flokk anna eru svo lang sam lega minnst ir.

 c) 60% af út flutn ingi eru sjáv ar af urð ir. 35% af út flutn ingi eru iðn að ar vör ur.

7 Nei, vöru skipta jöfn uð ur inn var óhag stæð ur árið 2004.

bls. 99

8 a) Verð mæti inn flutn ings hef ur auk ist úr u.þ.b. 100 millj örð um í tæpa 250  
 milljarða. Það er um 150% aukn ing. Verð mæti inn flutn ings hef ur alltaf auk ist  
 á milli ára ef und an er skil ið árið 2002, en þá var verð mæti inn flutn ings minna  
 en árið á und an.

 b) Út flutn ing ur var mest ur árið 2002.
 c) Bæði inn- og út flutn ing ur hafa auk ist mik ið á þessu 10 ára tíma bili, inn flutn ing ur  

 þó sýnu meira. Næst um öll árin hef ur vöru skipta jöfn uð ur inn ver ið óhag stæð ur.  
 Það er að eins árin 1995 og 2002 sem út flutn ing ur er af ger andi meiri en inn-  
 flutning ur.

 d) Vöru skipta jöfn uð ur inn var hag stæð ur árin 1995 og 2002.
 e) Árin 2000 og 2004 var mest ur mun ur.
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bls. 100

9 Súlu rit: Úr því má lesa að haust ið 2005 átti Fram sókn ar flokk ur (B) 12 menn á 
þingi, Frjáls lyndi flokk ur inn (F) 3 menn, Sam fylk ing (S) 20 menn, Sjálf stæð is flokk ur 
(D) 23 menn og Vinstri-græn ir (V) 5 menn.

 Línu rit: Sýn ir hvern ig gengi doll ars hef ur þró ast á ákveðnu tíma bili. Geng ið hef ur 
hæst ver ið rúm ar 63,5 krón ur og lægst rétt rúm 61 króna. Seinni hluta tíma bils ins 
hef ur geng ið ver ið nokk uð stöðugt en var frem ur óstöðugt á fyrri hluta tíma bils ins 
þeg ar það hækk aði ört og féll svo mjög hratt nið ur.

 Punkta rit: Af punkta rit inu má lesa að það er nokk uð gott sam hengi á milli 
ár ang urs í ís lensku og stærð fræði.

 Stuðla rit: Úr stuðla rit inu má lesa að það eru 8 nem end ur sem fá á bil inu 0–4 stig 
á próf inu, 15 nem end ur sem fá á bil inu 5–9 stig, 30 sem fá á bil inu 10–14 stig og 
4 sem fá á bil inu 15–20 stig.

 Skífu rit: Úr skífu rit inu má lesa að 93% þeirra sem sátu í stjórn um 15 stærstu 
fyr ir tækja á Ís landi í árs byrj un 2005 voru karl ar. Ein ung is 7% þeirra sem sátu í 
stjórn un um voru kon ur.

10 a) Línu rit.
 b) Stuðla rit.
 c) Skífu rit.
 d) Súlu rit.
 e) Línu rit eða súlu rit.
 f) Punkta rit.

bls. 101

11 a) Marg ar mögu leg ar lausn ir.
 b) Hóp arn ir seldu all ir jafn marga penna, 210.
 c) Hver hóp ur seldi að með al tali 210 penna.
 d) 35 penna.
 e) Í hópi 5.
 f) Í hópi 3, þar mun aði 90 penn um á þeim sem seldi flesta og þeim sem seldi  

 fæsta.
 g) Í hópi 1 og 2.
 h) 36,2 penna.
 i) Í hóp um 1, 2 og 3 voru 4 nem end ur sem seldu minna en með al tal bekkj ar ins.
 j) Í hópi 1 er mið gild ið 32,5. Í hópi 2 er mið gild ið 30. Í hópi 3 er mið gild ið 20. Í  

 hópi 4 er mið gild ið 35. Í hópi 5 er mið gild ið 50.
 k) 30.
 l) Marg ar hugs an leg ar lausn ir.
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12 a) Mið gild ið er 2. Með al talið er 2,5.
 b) T.d. fjölda barna í 10 fjöl skyld um.
 c) Með al talið lækk ar og verð ur 2,4545… 2 er lægri tala en það með al tal sem var 

fyr ir í gagna safn inu og því lækk ar með al talið sé þeirri tölu bætt við gagna safn ið.
 d) Með al talið hækk ar og verð ur 3. Þar sem 8 er hærri tala en það með al tal sem var  

 fyr ir í gagna safn inu þá hækk ar með al talið sé þeirri tölu bætt við gagna safn ið.
 e) Með al talið lækk ar og verð ur 2,2727… 0 er lægri tala en það með al tal sem var  

 fyr ir í gagna safn inu og því lækk ar með al talið sé þeirri tölu bætt við gagna - 
 safnið.

 f) Með al talið helst óbreytt, eða 2,5. Þar sem með al talið 2 og 3 er það sama og  
 með al tal gagna safns ins hef ur það ekki áhrif á með al talið sé þeim töl um bætt  
 við gagna safn ið.

 g) T.d. 1 og 4. Með al talið af 1 og 4 er 2,5 eða það sama og með al tal gagna safnsins.  
 Því hef ur það ekki áhrif á með al talið sé þeim töl um bætt við gagna safn ið.

 h) T.d. 1, 2 og 4,5. Með al talið af 1, 2 og 4,5 er 2,5 eða það sama og með al tal  
 gagna safns ins. Því hef ur það ekki áhrif á með al talið sé þeim töl um bætt við  
 gagna safn ið.

 i) Með al talið verð ur 5. Þar sem 30 er mun hærri tala en all ar hin ar töl urn ar þá  
 lýsir með al talið gagna safn inu ekki nægi lega vel. Ástæð an er sú að tal an 30  
 hækk ar með al talið það mik ið að það er nú orð ið jafn mik ið og næst-hæsta tala  
 gagna safns ins. Ef til vill væri betra að nota mið gildi til að lýsa gagna safn inu í  
 þessu til viki.

 j) T.d. 1 og 3, 0 og 5 eða 2 og 2.
 k) Ef bætt væri við töl un um 2,5 og 2,5 þá yrði með al talið áfram 2,5. Mið gildi  

 myndi hins veg ar breyt ast úr 2 í 2,5.

13 a) Ein tal an í gagna safn inu sker sig mik ið frá hin um, ann að hvort mun hærri eða  
 mun lægri.

 b) Lít ill mun ur á hæsta og lægsta gildi í gagna safn inu.
 c) Þá hef ur með al tal hæsta og lægsta gild is ver ið það sama og með al tal alls  

 gagna safns ins.
 d) Mið gildi gagna safns helst alltaf óbreytt ef hæsta og lægsta gild ið er tek ið frá.
 e) Lít ill mun ur á hæsta og lægsta gildi í gagna safn inu og stór hluti taln anna í  

 gagna safn inu rað ast í kring um miðju gagna safns ins.

bls. 103

14 Fjöldi nem enda í mynd mennt með ein kunn á bil inu 6–8 er 12.
 50% nem enda í mynd mennt eru með ein kunn á bil inu 6–8.
 25% nem enda í íþrótt um eru með ein kunn sem er hærri en 8.
 Það er meiri dreif ing á ein kunn um í íþrótt um.
 Í mynd mennt eru 75% nem enda með ein kunn sem er 6 eða hærri en í íþrótt um 

eru 75% með ein kunn sem er 5 eða hærri. Því má álykta að nem end ur standi sig 
bet ur í mynd mennt.
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15 a) tug ir cm cm
  15 4, 5, 7, 8, 9, 9
  16 0, 1, 1, 2, 4
  17 0, 1

 b) 160
 c) Mið gild ið fyr ir þann hóp stúlkna sem er fyr ir neð an mið gild ið er 158.
  Mið gild ið fyr ir þann hóp stúlkna sem er fyr ir ofan mið gild ið er 162.
 d) Á bil inu 158 cm–162 cm.

bls. 104

16 a) 

 b) Það er meiri dreif ing á hæð drengja en stúlkna.
 c) Hæð stúlkna dreif ist á bil ið 154-171. Þar af falla 50% gild anna á bil ið 
  158–162.
  Hæð drengja dreif is á bil ið 152-177. Þar af falla 50% gild anna á bil ið 
  160-169.

17 a) tug ir cm cm
  15 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9
  16 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 9
  17 0, 0, 1, 2, 7

18 a) Marg ar hugs an leg ar lausn ir. Í landi D eru til dæm is 75% nem enda með meira  
 en 460 stig. Í landi C eru 25% með meira en 520 stig og há marks stiga fjöldi  
 er 590 stig. Ef mið að er við neðri fjórð ungs mörk þá er röð in D, E og B, C , A. Ef  
 mið að er við efri fjórð ungs mörk er ár ang ur C best ur, næst kem ur D og E, B og  
 A eru síð an jöfn en færa má rök fyr ir að ár ang ur A sé lak ari þar sem meiri  
 breidd er í nið ur stöð um. Það fer eft ir hvað mið að er við hver röð in er. 

 b) Í lönd um C og E var mest dreif ing.
 c) Í landi C.

162158 160

154 171

152 177

159 161 167
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bls. 105

19 Dæm ið er leið bein ing ar um notk un töflu reikn is. Með al ein kunn verð ur um það bil 
3,7.

bls. 106

20 a) Ein kunn (á bil inu) Tíðni
  1 – 10 2 2 : 5,5 11
  11 – 20 5 5 : 15,5 77,5
  21 – 30 12 12 : 25,5 306
  31 – 40 12 12 : 35,5 426
  41 – 50 10 10 : 45,5 455
  51 – 60 7 7 : 55,5 388,5
     1644 samtals
 b) 34,7
 c) 35
 d) 39 og 43 eru tíð ustu gild in.
 e) 60
 f) 6
 g) Ein kunn ir dreifast á bil inu 6–60. Dreif ing in er því 54. 
 h) Helm ing ur ein kunna er á þessu bili, eða 50%.

 i)

21 a)

mánuðir
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 b) Í Bang kok er til tölu lega lít il úr koma yfir vetr ar mán uð ina en mjög mik il yfir sum ar ið.  

 Úr komu magn ið nær há marki í sept em ber en lág mark ið er í des em ber. Mjög mik ill  
 mun ur er á hæsta og lægsta gildi.

  Í Róm er úr kom an meiri yfir vetr ar mán uð ina en sum ar mán uð ina. Úr kom an nær  
 há marki í lok árs ins en lág mark ið er yfir há sum ar ið. Það er til tölu lega mik ill  
 mun ur á hæsta og lægsta gildi.

  Í Manchest er er úr komu magn ið nokk uð stöðugt yfir alla mán uði árs ins. Ekki er  
 mik ill mun ur á hæsta og lægsta gildi. Seinni hluta árs er úr kom an þó ör lít ið  
 meiri en hún er fyrri hluta árs ins.

 c) Marg ar hugs an leg ar lausn ir.

bls. 107

22 a) Trausti þarf að afla upp lýs inga um Inter net notk un ung linga í öll um þeim  
 löndum sem hann ætl ar að skoða. Hann þarf að velja sér ákveð ið úr tak í hverju  
 landi og afla upp lýs inga um hvort við kom andi ein stak ling ar noti Inter net ið.  
 Hann þarf enn frem ur að afla sér upp lýs inga hjá þeim sem segj ast nota Inter net ið  
 um það til hvers þeir noti það. Gott væri fyr ir Trausta að hafa fyr ir fram ákveðna  
 svar mögu leika sem þátt tak end ur fá að velja úr. Það auð veld ar honn um að setja  
 upp lýs ing arn ar sem hann afl ar fram á töl fræði leg an hátt.

 b) Nota má allar spurn ing arn ar nema Not arðu Inter net ið oft?

 c) Hægt að spyrja ým iss kon ar spurn inga. Hér eru nokk ur dæmi:

  Not ar þú Inter net ið?
  Já
  Nei
  Hversu oft ferðu á Inter net ið?
  Dag lega
  2–3 í viku
  Sjaldn ar
  Til hvers not ar þú Inter net ið?
  Skoða frétt ir
  Vegna náms
  Tölvu póst ur
  Blogg síð ur
  Ann að?
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bls. 108

23 Oft eru ung ling ar skil greind ir sem fólk á aldr in um 13-18 ára. Þó get ur ver ið að 
ein hverj ir hafi aðr ar hug mynd ir um það á hvaða ald urs bili fólk sé þeg ar það telj ist 
vera ung ling ar.

24 Sú leið sem gæfi besta mynd af Inter net notk un ung linga væri að spyrja 1000  
nemend ur á aldr in um 13–18 ára í hverju landi og velja þá af handa hófi.

25 Það eru án efa ekki marg ir ung ling ar sem eru með síma núm er skráð í síma skrá. 
Gall inn er þá að ef val ið er úr síma skrá myndu nán ast all ir sem vald ir væru ekki 
geta talist til ung linga.

26 Hér eru nokk ur dæmi um kosti og galla.
 Kost ir: Er auð veld í fram kvæmd. Gef ur skýra nið ur stöðu. Lít ill kostn að ur.
 Gall ar: Þarf að borga fyr ir að taka þátt. Hægt að kjósa oft. End ur spegl ar ein ung is 

skoð un þeirra sem eru að horfa á þátt inn.

bls. 109

27 a) Ein leið in væri að vinna úr upp lýs ing um í töflu reikni.
 b) Ein leið in væri að flokka svör in eft ir því frá hvaða landi við kom andi kem ur. 

 Inn an hvers lands væri svo hægt að flokka gögn in eft ir því hvort við kom andi er  
 strák ur eða stelpa.

 c) Trausti gæti til að mynda skoð að hversu oft ung ling ar í lönd un um fimm nota  
 Net ið. Hann gæti þá skoð að hve stórt hlut fall ung linga not ar Net ið oft ar en  
 þrisvar á dag, hve stórt hlut fall ung linga not ar það dag lega og hve stórt hlut fall  
 ung linga not ar Net ið 2–3 í viku eða sjaldn ar.

 d) Trausti gæti t.d. sett þær upp lýs ing ar sem hann afl aði upp í súlu- og/eða skífu- 
 rit þar sem sýnd eru svar hlut föll við til tekn um lið um könn un ar inn ar.

 e) Já, það má taka mark á könn un sem þess ari.
 f) T.d. for eldr ar og skól ar.

28 Marg ar hugs an leg ar lausn ir.
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Metrakerfið
bls. 110

1 1 m = 0,01 hm 1 m = 0,1 dam 1 m = 10 dm
 23 cm = 0,0023 hm 23 cm = 0,023 dam 23 cm = 2,3 dm
 25,6 m = 2,56 hm 25,6 m = 2,56 dam 25,6 m = 256 dm
 8,4 km = 84 hm 8,4 km = 840 dam 8,4 km = 84000 dm

2 a) 2346 cm c) 0,2346 hm
  25830 cm  2,583 hm
  47 cm  0,0047 hm
  456100 cm  45,61 hm
  5,3 cm  0,00053 hm

 b) 234,6 dm d) 0,02346 km
  2583 dm  0,2583 km
  4,7 dm  0,00047 km
  45610 dm  4,561 km
  0,53 dm  0,000053 km

3 a) Algengar mælieiningar eru t.d. kílógrömm og milligrömm.
  Þegar verið er að versla eru vörur oft seldar eftir þyngd.
 b) Algengar mælieiningar eru t.d desilítrar, sentilítrar og millilítrar. 
  Mjólk, safar og gosdrykkir eru t.d. seld í lítrum út í búð.

4 a) 10 sinnum stærri
 b) 10 sinnum stærri
 c) 10 sinnum stærri
 d) 10 sinnum stærri
 e) Ef taflan við dæmi 2 er skoðuð sést að fyrir hvert sæti sem farið er til hægri í  

 töflunni þá verður stærðin 10 sinnum minni. Ef farið er til vinstri í töflunni  
 verður talan hins vegar 10 sinnum stærri.

bls. 111

5 Margar leiðir að lausn. Hér eru settar fram tvær hugmyndir.

 Hugmynd 1: 
 Mjólk, 5 gosdósir og salat í annan pokann
 Kartöflur, nautahakk, ostur, 1 gosdós, jógúrt, matarolía og súkkulaði í hinn.
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 Hugmynd 2: 
 2 l mjólk, kartöflur, nautahakk, ostur og súkkulaði í annan pokann.
 1 l mjólk, gos, matarolía, jógúrt og salat í hinn.

6 Húsið er 156 fermetrar.
 Sé húsið stækkað um 100 fermetra er það 64% stækkun.

7 Lóðin er 40 metrar að lengd.
 Hlutfallið milli lengdar og breiddar er 4:3.
 Nýtingarhlutfall lóðarinnar breyttist við stækkun hússins úr 13% í 21,3%.

8 Árni ekur hraðar.
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