
 

 

 

 

 

 

Kópavogi, 31. janúar 2018 

 

Kynning á samræmdum könnunarprófum á unglingastigi 2018 

 

Ágæti nemandi 

 

Samræmd könnunarpróf verða lögð fyrir nemendur í 9. bekk dagana 7. til 9. mars næstkomandi. 

Hér eru upplýsingar um prófin, svo þú áttir þig betur á þeim, og tilvísun í nánari upplýsingar. 

Mikilvægt er að kynna sér vel prófin svo ekkert komi á óvart.  

 

Hvernig er prófunum háttað? 

Prófað verður í íslensku 7. mars, stærðfræði 8. mars og í ensku 9. mars. Skólastjóri ákveður hvenær 

þú átt að mæta á prófstað og hvenær prófið hefst. Samræmd könnunarpróf hefjast almennt klukkan 

8:30 en í sumum skólum verður prófað í tveimur lotum. Prófið verður lagt fyrir rafrænt og tekur 

hvert próf 150 mínútur.  

 

Undirbúningur: Mikilvægt er að vera vel sofin/n og að borða morgunverð fyrir prófið því ekkert 

hlé verður gert á því. Hafðu hugfast að tilgangur prófanna er að meta stöðu þína í viðkomandi 

námsgreinum.  

 

Próf: Þú skráir þig inn í prófin með prófkóða sem kennarinn lætur þig fá. Þú getur skoðað 

prófaforritið í kynningarprófi sem er á vefsíðu Menntamálastofnunar.  

 

Yfirlit hvers prófs fyrir sig: 
 

Íslenska 

Samræmt könnunarpróf í íslensku metur getu og hæfni nemanda til að skilja texta sem hann les 

og færni hans í notkun íslensks máls. Prófið skiptist í lesskilningshluta og málnotkun.  

   Lesskilningshlutinn reynir á skilning nemandans á atriðum er fram koma í textanum, bæði með 

beinum og óbeinum hætti. Einnig reynir á getu hans til að greina framvindu textans, hlutverk 

afmarkaðra hluta hans og skilning hans á textum af ólíkum gerðum.  

   Málnotkunarhlutinn reynir á skilning nemandans á málinu, bæði með verkefnum tengdum 

textum og stökum prófatriðum. Spurningar í málnotkun reyna meðal annars á vald nemanda á 

tungumálinu, að hann geti beitt málfræðihugtökum og greint viðeigandi notkun beyginga, orða og 

orðatiltækja.  
 

Enska 

Samræmt könnunarpróf í ensku metur getu og hæfni nemanda til að skilja ritaðan texta á ensku. 

Prófið reynir á skilning nemandans á efnisatriðum textans, bæði með beinum og óbeinum hætti. 

Einnig reynir á getu hans til að greina framvindu textans og hlutverk afmarkaðra hluta hans og þær 

skoðanir sem fram koma í textanum.  

   Jafnframt mun reyna á málnotkun og orðskilning í prófinu. Spurningar í lesskilningi reyna bæði 

á efnisatriði sem koma beint fram í textanum og dýpri skilning á texta og einnig á skilning á 

einstökum orðum. Spurningar í málnotkun reyna á vald nemanda á algengustu 

atriðum orðanotkunar, beygingum og málhefðum. 
 

 



 

Stærðfræði 

Samræmt könnunarpróf í stærðfræði metur getu og hæfni nemanda til að kljást við og leysa 

viðfangsefni á sviði almennra reikningsaðferða, hlutfalla og prósenta, mynsturs og algebru og 

rúmfræði í ólíkum viðfangsefnum. Verkefnin eru ýmist fjölval eða opin og reyna á að nemendur 

sýni vald á grunnatriðum, geti unnið með flóknari stærðfræðileg viðfangsefni og hafi gagnrýnið 

hugarfar gagnvart viðfangsefnum stærðfræðinnar.  

 

Nánari upplýsingar 

Skólinn veitir frekari upplýsingar. Þá er einnig hægt að fá upplýsingar og fleira á heimasíðu 

mms.is.  

 

Fyrir hönd Menntamálastofnunar, 

 

 

Sverrir Óskarsson,   Sigurgrímur Skúlason, 

sviðsstjóri matssviðs.   próffræðingur. 

 

 

https://www.mms.is/samraemd-konnunarprof

