
Velkomin(n) í samræmt könnunarpróf
í stærðfræði fyrir 7. 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.



© Menntamálastofnun 2016 • Samræmd könnunarpróf í stærðfræði 7. bekk 2

1. hluti án reiknivélar

1. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

39878 + 31723 = 

2. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

6432 - 863 =

3. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

67,58 + 153,9665 =

4. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

4656 : 8 =

5. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

8 · 397 =

6. Reiknaðu:
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8. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

12 · 56 = 471 +

9. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

27 · 32 =

10. Reiknaðu og skrifaðu svarið í reitinn.

469 : 67 =

11. Gefin er talnarunan 100, 1, A, 99, 2, Á, ......  
Hvaða svarliður er rétt framhald af röðinni? 

   96, 1, B, 93,
   97, 3, Æ, 96,
   98, 3, B, 97,
   99, 1, A, 100,

12. Fríða og hvolpurinn Snati fara í gönguferð. Snati gengur fjóra metra fyrir hvern
metra sem Fríða gengur. Snati tekur tvö skref fyrir hvert skref Fríðu. Fríða gengur
15 skref.
Hve mörg skref tekur Snati?

   15 skref
   30 skref
   60 skref
   120 skref

13. Gefnar eru upphæðirnar 115.239,23 kr. og 122.567,14 kr.
Hver verður upphæðin samtals ef námundað er að næsta tug þúsunda?

   238 þúsund kr.
   230 þúsund kr. 
   240 þúsund kr. 
   235 þúsund kr. 

14. Stærð A er 86 kg
Stærð B er 8600 g
Hvaða fullyrðing er rétt?

   A er þyngri en B
   B er þyngri en A
   A og B eru jafnþungar
   Upplýsingar eru ófullnægjandi
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15. ▫ Halla skilar fimm fleiri flöskum í endurvinnsluna en Erla.  
▫ Björg skilar tveimur flöskum færri en Halla.  
▫ Birna skilar inn 45 flöskum sem er tveimur færri en Erla skilar.  
Hvað skilar Halla inn mörgum flöskum? 

   43 flöskum
   45 flöskum
   50 flöskum
   52 flöskum  

16.  Flutningar eru þrenns konar: hliðrun, speglun og snúningur.  
Hver af myndunum hér að neðan hefur farið í fleiri en einn flutning?

   

   

   

   

17. Skúli þjálfar tvo hunda sína, þá Krumma og Týru. 
▫ Hann gengur með báða hundana 100 m í suður frá bílnum og skilur þar 
   Krumma eftir. 
▫ Hann fer svo sömu leið til baka að bílnum og heldur áfram 100 m í norður  
   þar sem hann skilur Týru eftir. 
▫ Að lokum fer Skúli að bílnum og kallar hvorn hund fyrir sig til sín. 
Hve langt hefur Týra farið þegar hún kemur aftur til Skúla?

   100 m
   200 m
   300 m
   400 m 

18. Í Vatnaskóla mæta 15 kennarar á fund kl.16:00 og á sama tíma fara 20 kennarar 
heim. Þá hittast 36 nemendur í 6. bekk að undirbúa bekkjarkvöld og með þeim 
eru tveir kennarar. Sex manna þrifateymi og húsvörðurinn eru að undirbúa þrif á 
B álmunni kl. 16:00 –19:00.  
Hvað eru margir í skólanum kl. 16:10? 

   45 manns
   58 manns
   60 manns
   76 manns
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19. Alþingi kom saman á Þingvöllum hvert sumar frá árinu 930 til og með 1799.  
Hvað voru það mörg ár? 

   131 ár
   870 ár
   2015 ár
   2729 ár

20. Innkeyrsla að bílskúr er trapisulaga eins og myndin sýnir. Gráa svæðið verður 
malbikað en blómum plantað á svæðið meðfram malbikinu.   
 
 
 

 
 
 
  
Hve stórt er svæðið fyrir blómin? 

   15 m2

   16,5 m2  
   24,9 m2 
   25,5 m2

21.  Jóna fékk 12600 kr. í útborguð laun.  
Hún borgaði félagsgjald í skátunum 1500 kr. og keypti nýjan sundbol á 5700 kr. 
Hún seldi vinkonu sinni peysu fyrir 3800 kr.  
Hún tók 3000 kr. frá til að fara í bíó en afganginn lagði hún inn í banka.  
Hve háa upphæð lagði Jóna inn?

   2600 kr.
   4600 kr.
   6200 kr.
   12200 kr.

22. Bryndís hleypur með 4 km hraða á klukkustund.  
Hve lengi er hún að hlaupa 6 km?

   40 mínútur
   4 klukkustundir
   1 klukkustund og 5 mínútur
   1 klukkustund og 30 mínútur  
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23. Á vörulager eru 12 bretti með 10 kössum hvert.  Í hverjum kassa eru 6 pakkar 
með 4 möppum í hverjum pakka.  
Hve margar eru möppurnar á vörulagernum? 

   3
   130
   1440
   2880

24. Tómas er að fara í próf. Tíu dögum fyrir prófið byrjar hann að lesa og fyrsta 
daginn les hann í 50 mínútur. Hann eykur lesturinn um 10 mínútur á dag.  
Hve lengi les hann á tíunda degi? 

   60 mínútur
   90 mínútur
   140 mínútur
   170 mínútur

25.  Eitt hektógramm af skinku í sneiðum kostar 2,45 € (evrur) í Frakklandi.  
Hvað kostar eitt kíló af sömu skinku?  

   0,245 €
   2,45 €
   24,5 €
   245 €

26.  Á hverju skólaári eru íslenskir nemendur í 180 daga í skóla.  
Hvað eru 180 dagar langur tími?

   25 vikur
   25 vikur og 5 dagar
   26 vikur                
   26 vikur og 5 dagar

27. Á alþingi sitja 63 þingmenn.  
Hvað sitja margir þingmenn í þingsal ef 2/9 hlutar þeirra eru fjarverandi?

   33
   39
   49
   56
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28. Hver verður útkoman ef þú margfaldar mismun talnanna 148 og 133 með
summu talnanna 58 og 94?

   760
   1520
   2280
   7472

29. Á Dáravatni eru notaðir 10 manna bátar. Þá róa fimm á hvorri hlið báts. Allir róa
í takt og taka jafn mörg áratog. Á hverri mínútu eru tekin 12 áratog sem koma
bátnum að jafnaði 100 metra. Vatnið er 1,4 km að lengd.
Hve lengi er verið að róa yfir vatnið?

   10 mínútur 
   12 mínútur 
   14 mínútur   
   16 mínútur 

30. Einar setur niður staur. Hann gengur 25 skref og setur niður annan staur. Bilið
milli stauranna mælist 14,5 metrar.
Hve langt var hvert skref Einars?

   0,58 m
   0,75 m
   1,05 m
   1,72 m

31. Í beinni fluglínu frá syðsta hluta Sikileyjar yfir eyjuna Möltu og til Afríku eru 431
km. Frá Sikiley að Möltu eru 80 km og frá Möltu að ströndum Afríku eru 333 km.
Hve löng er fluglínan yfir eyjuna Möltu?

   8 km
   11 km
   18 km
   36 km

32. Fríða skuldaði 1578 kr. í mánaðarleg félagsgjöld og þurfti að borga 10 kr. í
sekt fyrir hvern virkan dag sem kominn var fram yfir gefinn frest. Hún borgar
skuldina, 17 daga sekt og einnig félagsgjöld næsta mánaðar.
Hve mikið borgaði Fríða samanlagt?

   1588 kr.
   1648 kr.
   3166 kr.
   3326 kr. 
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33.  
 
 
 
 
 
Hvert er rúmmál kassans?

Svar:                cm3

34. Skafa þarf 0,0034 millimetra innan úr hring sem er 0,024 millimetra þykkur.  
Hve þykkur verður hann í þúsundustu hlutum eftir að skafið hefur verið innan 
úr honum? 

   0,02 mm
   0,0206 mm
   0,0207 mm
   0,021 mm

35. Tíu þúsund fimm hundruð og fimm manns voru skráðir inn á leikjasíðu kl. 18:00. 
Hundrað og átta þátttakendur skráðu sig út kl. 18:05.  
Hve margir þátttakendur voru þá eftir? 

   1113
   1497
   10113
   10397

36. Bílstjóri ekur af stað í bíl sem er með fullan 60 lítra bensíntank og að auki er 
brúsi með 25 lítrum af bensíni. Eftir að hafa ekið um stund bætir bílstjórinn 25 
lítrunum á tankinn. Í lok dags fyllir hann tankinn með 42 lítrum af bensíni.  
Hve mikið bensín var notað í ferðalaginu?

   43 lítrar
   67 lítrar 
   72 lítrar
   85 lítrar
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37. 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

38. Garður er 12 m á breidd og 84 m á lengd. Aðeins hálfur garðurinn er grasi 
vaxinn.  
Hve langan tíma tekur að slá grasblettinn ef sláttuvélin slær 36 fermetra á 
fimmtán mínútum? 

   2 klst. og 35 mín.
   2 klst. og 30 mín. 
   3 klst. og 30 mín.
   10 klst. og 5 mín.

39. Ein teskeið tekur 5 millilítra. Þrjár teskeiðar þarf til að fylla eina matskeið.  
Hve margir millilítrar eru í 5 matskeiðum? 

   15 ml
   25 ml
   75 ml  
   150 ml

40. Hvert er ummál byggingarinnar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

   63 m
   66 m
   52,5 m
   57 m


