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Námsmatsstofnun, 2001 

Hugtök í stærðfræði: pólska 
 

Íslenska Pólska 
af handahófi przypadkowo 
afsláttur rabat, upust, zniżka 
almenn brot ułamek zwykły 
aukastafir miejsca po przecinku 
ársvextir odsetki roczne 
bogi łuk 
breidd szerokość 
brot ułamek 
brún krawędź 
einfalda uprościć 
einingar jednostki 
einslaga podobny, o tym samym kształcie 
ferhyrningur czworokąt 
ferill krzywa 
ferningur kwadrat 
fersentimetri centymetr kwadratowy 
fimmhyrningur pięciokąt 
fjórðungur ćwiartka, jedna czwarta 
fjöldi ilość 
flatarmál pole 
frumtala liczba pierwsza 
frumþættir czynniki pierwsze 
fullstytta skrócić ułamek 
fullþátta rozłożyć (na czynniki) 
fækka zmniejszyć 
gildi wartość 
gildistafla tabela wartości 
gleitt horn  kąt rozwarty 
graf wykres 
gráður stopnie 
hálfhringur półkole 
heildar- całkowity 
heildarkostnaður calkowity koszt 
heiltala liczba całkowita 
helmingur połowa 
hlið bok 
hliðarlengd długość boku 
hliðrun przesunięcie 
hlutfall proporcje, stosunek 
hlutfallsleg tíðni częstotliwość względna 
hluti część 
hnit  współrzędne 
hnitakerfi układ współrzędnych 

Íslenska Pólska 
horn  kąt 
hornpunktur wierzchołek 
hornrétt prostopadle 
hringgeiri wycinek koła 
hringur koło 
hvasst horn kąt ostry 
innritaður wpisany 
jafna równanie 
jafnhliða  równoboczny 
jafnlangar o tej samej długości 
jöfnuhneppi układ równań 
kassi prostopadłościan, sześcian 
keila stożek 
kúla  kula 
leggja saman dodawać 
lausnarmengi zbiór rozwiązań 
lengd długość 
leysa jöfnu rozwiązać równanie 
líkur prawdpopodobieństwo 
lína linia 
línurit wykres liniowy 
lítrar litry 
lægsta samfeldi najmniejszy współczynnik 
lækka obniżyć 
margfalda mnożyć, pomnożyć 
meðalaldur średni wiek 
meðaleinkunn średnia ocena 
meðalfjöldi średnia ilość 
meðalhæð średnia wysokość 
meðaltal średnia 
meðalþyngd średni ciężar 
mengi żbiór 
miðgildi mediana, wartość środkowa 
miðja środek 
miðpunktur punkt środkowy 
miðstrengur średnica 
minnka zmniejszyć 
minnsti 
samnefnari 

najmniejszy wspólny mianownik 

mismunandi różny, różne 
myndrit forma graficzna, piktogram 
mælikvarði skala 
möttull powierzchnia boczna 
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Íslenska Pólska 
námunda zaokrąglić 
náttúrleg tala liczba naturalna 
nefnari mianownik 
oddatala  liczba nieparzysta 
píramídi piramida 
prósentur procenty 
radíus  promień 
reglulegur regularny 
reikna liczyć, obliczyć, wyliczyć 
reiknivél kalkulator 
rétt hlutfall własciwa proporcja 
rétthyrndur prostopadły 
rétthyrningur prostokąt 
rúmmál objętość 
rúmsentimetri centymetr sześcienny 
samsíðungur równoległobok 
sívalningur walec 
skífurit wykres kołowy 
skurðpunktur punkt przecięcia 
skyggð svæði zaznaczony (zacieniony) obszar 
slétt tala liczba parzysta 
spegillína oś symetrii 
spegla odbić względem osi symetrii 
staðalform postać wykładnicza 
stytta skrócić 
stæða wyrażenie 
stærð wielkość 
tákn symbol 

Íslenska Pólska 
stök elementy 
stöplarit wykres z kolumnami 
summa suma 
súlurit wykres słupkowy 
tafla tabela 
teljari licznik 
teningur/ar kostka / kostki 
tíðasta gildi najczęściej występująca wartość 
tíðni  częstotliwość 
tíðnitafla wykres częstotliwości 
tíundi hlutur dziesiąta część 
trapisa trapez 
tugabrot ułamek dziesiętny 
tugur dziesięć 
tölustafur cyfra 
ummál obwód 
vegalengd odległość 
veldi potęga 
vextir odsetki 
x-ás oś x 
y-ás oś y 
yfirborð  powierzchnia 
yfirborðsflatarmál pole powierzchni 
þáttur czynnik 
þríhyrning trójkąt 
þvermál średnica 

 
 

 
Orðalisti fyrir samræmd próf í stærðfræði: Orð tengd stærð og magni 
Íslenska    Pólaska   
Létt léttara  Léttast  Lekkie  lżejsze najlżejsze 
Þungt Þyngra Þyngst  Ciężkie cięższe najcięższe 
Langt  Lengra Lengst  Daleko dalej najdalej 
Stutt Styttra  Styst  Blisko bliżej najbliżej 
Hátt Hærra Hæst  Wysoko wyżej najwyżej 
Fáir Færri  Fæstir  Nieliczni mniej liczni najmniej liczni 
Margir  fleiri  Flestir  Liczni liczniejsi najliczniejsi 
       
   Fyrsti Pierwszy  
Önnur hver Co drugi  Annar Drugi  
Þriðja hver Co trzeci  Þriðji Trzeci  
Fjórða hver Co czwarty  Fjórði Czwarty  
Fimmta hver Co piąty   Fimmti Piąty  
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