
Velkomin(n) í samræmt könnunarpróf
í stærðfræði fyrir 4. bekk 2016

Gangi þér vel.

Vinsamlegast svaraðu spurningunum eftir bestu
getu. Þú getur fylgst með próftímanum efst í hægra

horni prófheftisins. Athugaðu að prófið lokast
sjálfkrafa að próftíma loknum.
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1. hluti án reiknivélar

1. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

57 + 32 = 

2. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

968 - 267  =

3. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

853 + 99 =

4. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

148 + 27 + 7 =

5. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

855 – 776 =

6. Fullt glas tekur 3 desílítra. Hellt er úr glasinu í skál sem tekur 15 desílítra.  
Hve mörg glös þarf til að fylla skálina?

Svar:               glös

7. Hvaða merki þarf að setja í reitinn þannig að dæmið verði rétt?

48  6 = 8

   deilingarmerki 
   margföldunarmerki
   mínusmerki
   plúsmerki

8. Marteinn byggir hús úr 385 tannstönglum. Hann notar 134 í þakið.  
Hve marga tannstöngla á hann þá eftir í veggina? 

Svar:              tannstöngla
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9. Jónas, María og Emma safna skeljum í fjörunni. Jónas finnur 21 skel. María 
finnur 25 skeljar og Emma finnur 16 skeljar.  
Hve mörgum skeljum safna þau alls? 

   41 skel
   46 skeljum
   62 skeljum
   66 skeljum

10. Tómas kaupir brauð fyrir 622 kr. og ost fyrir 357 kr. Hann borgar með  
2000 króna seðli.  
Hvað fær Tómas margar krónur til baka?

   21 kr.
   979 kr.
   1021 kr.
   1735 kr.

11. Árið 1874 fengu Íslendingar nýja stjórnarskrá.  Nú er árið 2016.  
Hve mörg ár eru liðin?

   42 ár
   60 ár
   132 ár
   142 ár

12. Kári lagði saman tvo eins renninga eins og sést á teikningunni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvaða tala á að vera í auðu reitunum? 

   3
   5
   7
   9
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13. Reglan er að næsta tala í röðinni er 7 lægri en sú á undan.
Hvaða talnaruna passar við regluna?

   43, 36, 29, 24, 19, 12
   51, 44, 37, 30, 23, 16
   67, 60, 53, 45, 36, 26

14. Hvaða tala á að vera í auða reitnum?

256 - 178 = 44 +  

15. Hvað er bíllinn langur?

   6,0 cm
   6,5 cm
   7,0 cm
   7,5 cm

16. Óli gengur upp kubbabygginguna. Hann stígur sex skref til að komast alveg
yfir hana. Óli ætlar að  bæta einni kubbaröð við undir bygginguna.
Hvað þarf hann þá að ganga upp og niður margar tröppur?

   6 tröppur
   8 tröppur
   10 tröppur
   12 tröppur
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17. Þríhyrningarnir þrír hér að ofan eru nákvæmlega eins.
Hvaða form hér að neðan er hægt að mynda úr þessum þremur
þríhyrningum?

18.  Súluritið sýnir uppáhalds dýr nemenda í 4. bekk.

Hve margir fleiri velja kisur en hunda? 
Svar: 

19. Guðrún les bók. Hún byrjar efst á blaðsíðu 34 og les niður blaðsíðu 83.
Hve margar blaðsíður las Guðrún?

   35 blaðsíður
   44 blaðsíður
   50 blaðsíður
   84 blaðsíður
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20. Sævar vísindamaður skoðar fjölda skordýra sem koma í gildrur hans og 
skráir í töflu. 

bjöllur fiðrildi flugur mordýr áttfætlur margfætlur
Gildra 1 17 2 13 60 4 1
Gildra 2 2 2 16 12 3 0
Gildra 3  0 7 0 2 0
Gildra 4 12 3 31 71 7 3

 
Um kvöldið sér hann að í gildru 3 vantar tölu. Þar á að vera talan 7.  
Hvað eru bjöllurnar þá margar samtals?

   31 bjalla
   38 bjöllur
   40 bjöllur 
   41 bjalla

21. Húsdýragarðurinn er opinn frá kl.10:00 til 17:00. Fjölskylda Kötu mætir 
klukkan 13:00.  
Hvað geta þau verið lengi?

   1 tíma
   4 tíma
   9 tíma
   16 tíma

22. Krakkarnir í 4. bekk velja mat og mynd fyrir bekkjarkvöld. Niðurstöðurnar 
má sjá í töflunni hér að neðan.

hamborgari pitsa samlokur
alls 9 alls 12 alls 5

gamanmynd spennumynd teiknimynd
alls 10 alls 8 alls 8

 
Hvað eru margir nemendur í 4. bekk? 

Svar:            nemendur
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23. Í hvaða ferningi eru hvítu og gráu svæðin ekki jafnstór?

24.  Venni í Vatnabæ setur upp hundagirðingu. Hundasvæðið er þríhyrnt. Hver
hlið er 40 metra löng. Hornstaurar eru settir á hornin þrjú. Milli þeirra eru
litlir staurar með fimm metra millibili.
Hvað þarf marga litla staura í girðinguna?

   15 staura
   18 staura
   21 staur
   24 staura

25. Elías syndir í 25 m laug. Hann syndir 350 metra.
Hve margar ferðir frá öðrum bakka að hinum fer hann?

   6 ferðir
   8 ferðir
   10 ferðir
   14 ferðir

26. Vatnaskóli er á ferðalagi. Í siglingaferð fara þrír bekkir, 9 kennarar og 11
foreldrar. Í hverjum bekk eru 20 nemendur. Hver bátur tekur alls 10 manns.
Hvað þarf marga báta fyrir allan hópinn?

   4 báta
   5 báta
   8 báta
   9 báta
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27. Ástu langar í hjól sem kostar 48000 kr. Hún á 32000 kr. Hún ákveður að 
safna því sem upp á vantar á fjórum mánuðum.  
Hve miklu þarf hún að safna á mánuði?

   4000 kr.
   8000 kr.
   12000 kr.
   14000 kr.

28. Jón er 6 cm hærri en Guðbjörg. Guðbjörg er 2 cm lægri en Hafdís. Hafdís er 
161 cm á hæð.  
Hve hár er Jón? 

   163 cm
   165 cm
   167 cm
   169 cm

29. Við Akureyrarkirkju eru 116 tröppur. Fjögur systkini hlaupa upp þær allar.  
Hve margar tröppur hlupu þau samtals?

Svar:           tröppur

30. Jonni bakar súkkulaðikökur og hnetukökur. Hann bakar 8 súkkulaðikökur og 
þrefalt fleiri hnetukökur.  
Hve margar eru kökurnar alls hjá Jonna?

   11 kökur
   16 kökur
   32 kökur
   40 kökur

31. Í kvikmyndahúsi bíða 156 manns í röð. Þrír eru að afgreiða. Að jafnaði 
tekur eina mínútu að afgreiða hvern og einn.  
Hvað tekur það langan tíma að ljúka við að afgreiða alla í röðinni?

   26 mínútur
   52 mínútur
   88 mínútur
   101 mínútu
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32. Haraldur ætlar að fá sér hamborgara með
osti og beikoni, lítinn skammt af frönskum og
miðstærð af gosi. Hafdís fær sér samloku með
ananas og eggi, miðstærð af frönskum, sósu,
salat og kalt vatn?
Hvað þurfa þau að borga samtals?

   1810 kr.
   2230 kr.
   2540 kr.
   2770 kr.

33. Unnur og Teddi mæla ummál leikvallar með 50 metra málbandi.
Leikvöllurinn er 150 metrar á lengd og 100 metrar á breidd.
Hve oft þurfa Unnur og Teddi að mæla 50 metra til að fá ummál vallarins?

   4 sinnum
   5 sinnum
   10 sinnum
   13 sinnum

34. Í krukku eru lyklar og smápeningar. Smápeningarnir eru krónur og
fimmkallar. Fimmkallarnir eru samanlagt 35 krónur. Krónupeningarnir eru
fimmtán fleiri en fimmkallarnir. Lyklar eru fimm færri en krónupeningarnir.
Hve margir lyklar eru í krukkunni?

Svar:             lyklar

35. Fjölskylda fór í ferðalag í þrjár vikur og tvo daga.
Hve margir dagar eru það í allt?

Svar:               dagar

36. Gefin er talan 257.
Hve mikið lækkar hún ef 1 kæmi í stað 5?
Talan lækkar um:

   4
   40
   44
   400


