
Velkomin(n) í samræmt könnunarpróf
í stærðfræði fyrir 4. bekk 2017

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.

Próftíminn er 1 klukkustund og 10 mínútur.

Athugaðu að í 1. hluta prófsins þarf að svara öllum
atriðum áður en haldið er áfram í 2. hluta.

Ekki er hægt að fara aftur í 1. hluta eftir að hafa opnað 2. hluta.

B
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1. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.
72 + 27 = ____________ 

2. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.
58 – 45 = ____________ 

3. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.
148 + 27 + 7 = ____________ 

4. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.
855 – 776 = ____________ 

5. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.
4 • 7 = ____________ 

6. Reiknaðu og skrifaðu rétta tölu í reitinn.
256 – 145 = 90 + ____________

7. Hverjar af þessum tölum eru heilar tölur?

2,5 9 3,7 8 1 7,4 4 6,1

A. 2,5 – 3,7 – 6,1 – 7,4

B. 1 – 2,5 – 3,7 – 4

C. 1 – 4 – 8 – 9

D. 6,1 – 7,4 – 8 – 9
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8. Þórunn kennari skiptir bekknum sínum í 5 hópa. 

 Í bekknum eru 26 nemendur.

 Í hvaða línu er rétt skipt?
A. 5 – 5 – 5 – 5 – 4

B. 5 – 5 – 5 – 5 – 5

C. 5 – 5 – 5 – 5 – 6

D. 5 – 5 – 5 – 6 – 6

9. Líttu á þessa talnaröð:

3 , 6 , 9 , 12

 Hvað af eftirfarandi gildir um allar þessar tölur?
A. Allar tölurnar eru sléttar.

B. Allar tölurnar eru oddatölur.

C. Allar tölurnar eru stærri eða jafnstórar og 3.

D. Allar tölurnar eru minni eða jafnstórar og 3.

10. Hvað eru margir kubbar í byggingunni?

A. 22

B. 32

C. 36

D. 40 

Hvað eru margir kubbar í byggingunni?10.

A. 22
B. 32
C. 36
D. 40

Sara spilaði 9 leiki á handboltamóti.
 Í fyrsta leiknum skoraði Sara 2 mörk
og í síðasta leiknum skoraði hún 5 mörk.
Í hinum leikjunum skoraði hún 3 mörk
í hverjum leik.
Hvað skoraði hún mörg mörk samtals?

 11.

A. 25
B. 26
C. 27
D. 28

skp17stf04b _________________ _________________ _________________ 
4 af 13

3.72.7
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11. Sara spilaði 9 leiki á handboltamóti.

Í fyrsta leiknum skoraði Sara 2 mörk 

og í síðasta leiknum skoraði hún 5 mörk.

Í hinum leikjunum skoraði hún 3 mörk í hverjum leik.

 Hvað skoraði hún mörg mörk samtals?
A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

12. Merktu við hornið sem er gleitt.
A.  C. 

B.  D. 
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13. Siggi spurði bekkjarfélaga sína um uppáhaldsmatinn þeirra.

Þetta eru niðurstöður hans:

matur drengir stúlkur

pitsa 7 9

kjúklingur 7 5

hamborgari 3 0

annað 5 4

 Hvaða fullyrðing hér að neðan er rétt miðað við niðurstöður Sigga?
A. Allar stúlkurnar vildu annaðhvort kjúkling eða pitsu.

B. Enginn drengur vildi hamborgara.

C. Nokkrar stúlkur vildu hamborgara.

D. Nokkrir drengir vildu pitsu.

14. Halla og María voru í dulmálsleik. Halla sýndi Maríu fjóra

miða með eftirfarandi upplýsingum:

Þúsund 9 Einingar 8 Tugur 0 Hundruð 7

María spurði hvað þetta þýddi og Halla svaraði: 

„Þetta er tala í talnahúsinu.“

 Hvernig lítur talan út þegar henni er rétt raðað saman?
A. 7908

B. 7980

C. 9708

D. 9807
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15. Fjölskylda á þrjá ketti. 

 Þau ákveða að taka að sér tvo ketti til viðbótar.

 Hvað verða þá margir kattafætur á heimilinu?
Svar: ____________ fætur

16. Jófríður saumar blúndu utan um púðann

sem er sýndur á teikningunni.Jófríður saumar blúndu utan um púðann
sem er sýndur á teikningunni.

Hve margir sentimetrar af blúndu
fara utan um púðann?  

 16.

A. 48 cm
B. 72 cm
C. 88 cm
D. 96 cm

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? 

 17.

A. 6 tröppur
B. 8 tröppur
C. 10 tröppur
D. 12 tröppur

skp17stf04a _________________ _________________ _________________ 
7 af 14

3.72.7

 Hve margir sentimetrar af blúndu fara utan um púðann?
A. 48 cm

B. 72 cm

C. 88 cm

D. 96 cm

17. Óli gengur upp kubbabygginguna. 

Hann stígur sex skref til að komast

alveg yfir hana. Óli ætlar að bæta einni  

Jófríður saumar blúndu utan um púðann
sem er sýndur á teikningunni.

Hve margir sentimetrar af blúndu
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 16.
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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? 

 17.

A. 6 tröppur
B. 8 tröppur
C. 10 tröppur
D. 12 tröppur

skp17stf04a _________________ _________________ _________________ 
7 af 14

3.72.7

kubbaröð við undir bygginguna.

 Hvað þarf hann þá að ganga upp 
 og niður margar tröppur?

A. 6 tröppur

B. 8 tröppur

C. 10 tröppur

D. 12 tröppur
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18. 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?
A. 31 bjalla

B. 38 bjöllur

C. 40 bjöllur

D. 41 bjalla

19. Við Akureyrarkirkju eru 116 tröppur.

Fjögur systkini hlaupa upp þær allar.

 Hve margar tröppur hlupu þau samtals?
Svar: ____________ tröppur

20. Marta á 3 jafnstóra poka. 

 Hún fyllir einn af banönum, einn af eplum og einn af rúsínum.

 Ef hún fyllir alla pokana, í hvaða poka eru þá flestir ávextir?
A. rúsínupokanum

B. bananapokanum

C. eplapokanum

D. næstum jafnmargir í hverjum poka
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21. Í hvaða línu eru eingöngu oddatölur?
A. 17, 23, 56, 79, 35

B. 22, 46, 82, 98, 24

C. 45, 61, 23, 87, 49

D. 79, 53, 32, 59, 15

22. Tómas kaupir brauð fyrir 622 kr. og ost fyrir 357 kr. 

 Hann borgar með 2000 króna seðli.

 Hvað fær Tómas margar krónur til baka?
A. 21 kr.

B. 979 kr.

C. 1021 kr.

D. 1735 kr.

23. Ásdís kaupir tvo blýanta á 70 kr. stykkið

og eina stílabók sem kostar 240 kr.

 Hvað þarf hún að borga?
Svar: ____________ kr.

24. Hafþór dýfir sér af 10 metra bretti í dýfingalauginni. 

 Hann fer 3 metra undir yfirborðið.

 Hve langt fór hann niður alls?
A. 3 m

B. 7 m

C. 10 m

D. 13 m
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25. Kennari tekur sjö blöð og skiptir hverju blaði upp í átta miða.

Allir krakkarnir í fjórða bekk fá tvo miða hver. 

Þá á kennarinn eftir 4 miða.

 Hve margir nemendur eru í fjórða bekk?
A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

26. Þegar klukkan er 12:00 í Reykjavík þá er hún 15:00 í Búkarest.

 Hvað er þá klukkan í Reykjavík ef hún er 8:00 í Búkarest?
A. 5:00

B. 6:00

C. 9:00

D. 11:00

27. Strætisvagnar fara um skiptistöð á 15 mínútna fresti. 

 Farþegi sem bíður eftir sínum vagni tekur eftir að fjórir vagnar 

 sem fara hjá eru með númer sem eru deilanleg með 4.

 Hvaða svarliður passar við númerin sem farþeginn sá?
A. 12, 16, 24, 28

B. 4, 14, 22, 24

C. 11, 22, 28, 54

D. 12, 28, 32, 54
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28. 

Þríhyrningarnir þrír hér að ofan
eru nákvæmlega eins.
Hvaða form hér að neðan er hægt að mynda úr þessum þremur þríhyrningum?

 28.

A.

B.

C.

D.

skp17stf04a _________________ _________________ _________________ 
12 af 14

3.72.7

 Þríhyrningarnir þrír hér að ofan eru nákvæmlega eins.

 Hvaða form hér að neðan er hægt að mynda úr
 þessum þremur þríhyrningum?

A. 

B. 

C. 

D. 

29. Jóna á 15 tómar 1/2 lítra flöskur.

Hún fær 15 krónur fyrir hverja flösku.

 Hvað fær Jóna margar krónur ef hún selur átta flöskur?
Svar: ____________ krónur
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30. 

 

Pitsa m/osti og sósu 1.250 kr.
Pitsa m/3 áleggstegundum 1.680 kr.
0,5 l af gosi 150 kr.
2 lítrar af gosi 250 kr.
franskar kartöflur 230 kr.

Pitsa m/3 áleggstegundum, 2 l kók
og franskar kartöflur = 2.100 kr.

 Hvað sparar Kristín mikið á því að ganga að tilboðinu 
 frekar en velja það sama af matseðlinum?

Svar: ____________ kr.

31. Jón er 6 cm hærri en Guðbjörg.

Guðbjörg er 2 cm lægri en Hafdís.

Hafdís er 161 cm á hæð.

 Hve hár er Jón?
A. 163 cm

B. 165 cm

C. 167 cm

D. 169 cm

32. Þórir mætir alltaf í vinnuna klukkan 8:05 á hverjum morgni. 

Fyrst þarf hann að keyra börnin í skólann en það tekur 

15 mínútur, síðan keyrir hann konuna í vinnuna sem tekur 

hann 5 mínútur í viðbót. Þá getur hann loksins keyrt í sína 

vinnu en það tekur hann nákvæmlega 10 mínútur.

 Klukkan hvað leggur Þórir af stað?
A. 7:30

B. 7:35

C. 8:35

D. 8:40


