
Leiðbeiningar fyrir vefsetur MasteringPhysics

Hér á eftir eru leiðbeiningar um hvernig þú skráir þig sem notenda
MasteringPhysics vefsins, en hann hefur að geyma heimadæmi í áfanganum
Eðlisfræði 2.  Efnið er miðað við kennslubókina University Physics with Modern 
Physics, 12. útgáfa, 2007, eftir þá Young & Freedman. 

Þrennt þarftu að vita til þess að skrá þig:
1. Aðgangskóðann, en hann fylgir kennslubókinni.
2. Nafn námskeiðsins , “Course ID”, en það er: “MPHALFDANARSON0012”.
3. Innsláttarnafn þitt, “Login Name”, á að vera kennitala þín.                     

Leyniorð, “Password”, velur þú að eigin vali.                                           
Auðkenni nemanda, “Student ID” á einnig að vera kennitala þín.

Ef þú ætlar að nota gamla bók þar sem aðgangskóðinn hefur þegar verið
notaður af fyrri notenda, þarftu að kaupa nýjan aðgang.  Það kostar 45,00 USD.  
Þá gefur þú upp kredítkortanúmer við skráninguna á netinu.



1. Farðu á heimasíðuna http://www.masteringphysics.com og smelltu þar 
með músinni á New Students.      (Eldri nemendur sem þegar hafa 
aðgangsnafn og leyniorð slá þeim inn og halda áfram með atriði nr. 6.)



2. Aðgangskóði fylgir nýrri bók.  Ef gömul bók er notuð og kóðinn hefur hefur
þegar verið notaður af fyrri notenda, þarftu að kaupa nýjan aðgang. 



3. Samþykkja þarf skilyrði fyrirtækisins.



4. Fylltu út réttar upplýsingar í reitina sem beðið er um.  Mundu að “Login 
Name” á að vera kennitala þín!

“Login Name” á að vera kennitala þín!



5. Haltu áfram og fylltu út réttar upplýsingar í reitina sem beðið er um.  Nota má 
íslenska stafi í nöfnum.  Nafn háskólans er “University of Iceland”



2905884289

6. Nú ætti skráningin inn í kerfið að hafa tekist og komið er að lokaskrefinu að 
skrá sig inn í námskeiðið.  Mundu að “Student ID” á að vera kennitala þín og 
nafn námskeiðisins er “ MPHALFDANARSON0012”!

“Student ID” á að vera kennitala þín!

“Course ID” er: MPHALFDANARSON0012



7. Nú ættir þú að vera komin inn á heimasíðuna sem geymir heimaverkefnin.  
Gangi þér vel! 


