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Hugtök í stærðfræði: Serbó-Króatíska 
 

Íslenska Serbó-Króatíska 
af handahófi nasumce 
afsláttur popust 
almenn brot razlomak 
aukastafir decimale 
ársvextir godišnje kamate 
bogi luk 
breidd širina 
brot razlomak 
brún rub 
einfalda pojednostaviti 
einingar jedinice 
einslaga istovrsno 
ferhyrningur četverokut 
ferill krivulja 
ferningur kvadrat 
fersentimetri kvadratni sentimetar 
fimmhyrningur peterokut 
fjórðungur kvadrant, četvrtina kruga 
fjöldi količina 
flatarmál površina 

frumtala 
primarni broj, koji se ne može 
podeliti 

frumþættir   (osnova) 
fullstytta skratiti razlomak 
fullþátta rastaviti na faktore 
fækka umanjiti 
gildi vrednost 
gildistafla tabela za x 
gleitt horn  tupi kut 
graf dijagram, grafički prikaz 
gráður stepen 
hálfhringur polukrug 
heildar- ceo- 
heildarkostnaður ukupan trošak 
heiltala ceo racionalan broj 
helmingur polovina 
hlið stranica 
hliðarlengd duljina stranice 
hliðrun paralelno pomaknuće 
hlutfall proporcija 
hlutfallsleg tíðni proporcionalno 
hluti deo 
hnit  koordinata 
hnitakerfi koordinatni sistem 
horn  ugao 
hornpunktur vrh ugla 

Íslenska Serbó-Króatíska 
hornrétt okomica 
hringgeiri isečak kruga 
hringur krug 
hvasst horn oštri kut 
innritaður ucrtan 
jafna jednačina 
jafnhliða  istostraničan 
jafnlangar iste dužine 
jöfnuhneppi simultan 
kassi kutija 
keila čunj, stožac 
kúla  lopta 
leggja saman zbrajati 
lausnarmengi rješenje 
lengd dužina 
leysa jöfnu rešiti jednačinu 
líkur verovatnoća 
lína linija 
línurit dijagram, grafikon 
lítrar litre 
lægsta samfeldi najmanji višekratnik 
lækka umanjiti 
margfalda množiti 
meðalaldur prosečna starost 
meðaleinkunn prosečna ocena 
meðalfjöldi prosečna količina 
meðalhæð prosečna visina 
meðaltal prosečan broj 
meðalþyngd prosečna težina 
mengi  - ekki til  -  
miðgildi srednja vrednost 
miðja sredina 
miðpunktur srednja točka 
miðstrengur promer, dijametar 
minnka umanjiti 
minnsti samnefnari najmanji nazivnik 
mismunandi različiti 
myndrit piktogram 
mælikvarði skala 
möttull poprečna površina 
námunda približna vrijednost 
náttúrleg tala prirodni broj 
nefnari nazivnik 
oddatala  neparan broj 
píramídi piramida 
prósentur procenat 
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Íslenska Serbó-Króatíska 
radíus  promer, dijametar 
reglulegur redovan 
reikna računati 
reiknivél računalo 
rétt hlutfall direktno proporcionalan 
rétthyrndur pravougaon 
rétthyrningur pravougaonik 
rúmmál opseg 
rúmsentimetri kubični centimetar 
samsíðungur paralelogram 
sívalningur cilindar, valjak 
skífurit okrugli grafikon 
skurðpunktur secište 
skyggð svæði zasenjena površina 
slétt tala paran broj 
spegillína odrazna linija 
spegla odraziti se 
staðalform osnovni oblik 
stytta skratiti 
stæða formula 
stærð veličina 
tákn znak 
stök element 
stöplarit grafikon sa kvadratima 

Íslenska Serbó-Króatíska 
summa suma, zbroj 
súlurit dijagram 
tafla tabela 
teljari decimala, brojnik 
teningur/ar kocka 
tíðasta gildi najčešća vrednost 
tíðni  učestalost 
tíðnitafla tabla učestalosti 
tíundi hlutur desetina 
trapisa trapez 
tugabrot decimala, brojnik 
tugur deset 
tölustafur broj 
ummál opseg 
vegalengd udaljenost 
veldi potencija 
vextir kamate 
x-ás x-os 
y-ás y-os 
yfirborð  površina 
yfirborðsflatarmál veličina površine 
þáttur faktor 
þríhyrning trokut 
þvermál dijametar 

 
Orðalisti fyrir samræmd próf í stærðfræði: Orð tengd stærð og magni 

Íslenska    
Serbó-
Króatíska   

Létt léttara  Léttast  Lako Lakše Najlakše 
Þungt Þyngra Þyngst  Teško Teže Najteže 
Langt  Lengra Lengst  Dugačko Duže Najduže 
Stutt Styttra  Styst  Kratko Kraće Najkraće 
Hátt Hærra Hæst  Visoko Više Najviše 
Fáir Færri  Fæstir  Malo Manje Najmanje 
Margir  fleiri  Flestir  Mnogi Više Najviše  (nekoliko) 
       
  Önnur hver Svaka druga   
  Þriðja hver Svaka treća   
  Fjórða hver Svaka četvrta   
  Fimmta hver Svaka peta   
       
  Fyrsti  Prvi   
  Annar  Drugi   
  Þriðji  Treći   
  Fjórði  Četvrti   
  Fimmti  Peti   
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