
ČETRTEK, 19. 3. 2020 - MATEMATIKA 

Dodatni pouk 

Danes bi moralo potekati tekmovanje iz matematike (Kenguru), vendar je zaradi trenutne 

situacije prestavljeno. Nov datum še ni znan. 

Da pa boš čim bolje pripravljen(a) na tekmovanje, reši tekmovalno polo iz leta 2012. 

 

6. in 7. razred 

Tekmovano polo dobiš na spodnji povezavi:  

http://osmirna.splet.arnes.si/files/2015/08/KENGURU_67.pdf 

 

8. in 9. razred 

Tekmovano polo dobiš na spodnji povezavi. Poišči ime datoteke Kenguru89-2012.pdf. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=155171&lang=en 

 

Rešitve bom objavila jutri, če jih ne boste že sami našli.  

Pa še to. Tekmovanje traja 90 minut (2 šolski uri), tako da imaš kar precej časa na voljo. 

 

 

6. a razred 

V zvezek napiši naslov Odnos med geometrijskimi elementi v ravnini. Na spodnja vprašanja 

odgovori s pomočjo učbenika na strani 126. 

Zapiši si: 

1. Točka in premica 

- Točka in premica sta lahko v dveh različnih odnosih. Katerih? 

- Vsak odnos zapiši z besedo, nariši sliko (premico in točko, ki leži ali ne leži na premici) 

in odnos zapiši še z matematičnim simbolom.  

Zapis z matematičnimi simboli je skrajšan zapis z besedo. Prebere se ga natanko tako, 

kot je opis z besedo. Npr. T ∈ p – točka T leži na premici p. 

 

 

 

 

 

http://osmirna.splet.arnes.si/files/2015/08/KENGURU_67.pdf
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=155171&lang=en


2. Dve premici 

Dve premici sta lahko v treh različnih odnosih – lahko sta vzporedni, se sekata ali pa 

se prekrivata.  

- Premici sta vzporedni: nariši vzporedni premici in zapiši z matematičnim simbolom. 

Zapiši tudi, koliko skupnih točk imata.  

Vzporedne premice rišemo s pomočjo geo trikotnika.  

  

- Premici se sekata: nariši premici, ki se sekata, zapiši koliko skupnih točk imata in 

označi na sliki presečišče. Zapiši tudi, kako ju imenujemo z eno besedo (zeleni 

okvirček) 

- Premici se prekrivata ali sovpadata: nariši premici, ki se prekrivata, zapiši z 

matematičnim simbolom in zapiši, koliko skupnih točk imata.  

 

Na spodnji povezavi je še en kratek kviz. Na začetku te sprašujem za ime, da lahko vidim kdo 

od vas  je uspel rešit kviz in kako vam gre. Anketa je aktivna do ponedeljka.  

https://www.1ka.si/a/261383 

 

7. a razred 

Včeraj si spoznal/a prva dva skladnostna izreka, danes pa sledita še druga dva.  

1. V zvezek si prepiši tretji in četrti skladnostni izrek, ki sta napisana v učbeniku na 

strani 123. Za oba izreka nariši tudi sliko, tako kot je v učbeniku. Na sliki označi le 

podatke, ki jih opazujemo pri posameznem izreku.  

2. S pomočjo e-učbenika (https://eucbeniki.sio.si/matematika7/762/index1.html) 

poskusi razložiti, ali so dovolj le trije podatki o notranjih kotih, da lahko trdimo, da sta 

dva trikotnika skladna.  V e-učbeniku je tudi animacija, s katero se lahko prepričaš ali 

so ti podatki dovolj.  

 

 

https://www.1ka.si/a/261383
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/762/index1.html


7. b razred 

V učbeniku na strani 125 si poglej 4. nalogo (rešeni primeri), kjer je opisano, kako narišemo 

trikotnik, če imamo podani dve stranici in kot nasproti daljše stanice. V zvezek najprej reši še 

enkrat ta rešen primer. 

Nato reši naloge iz učbenika na strani 126/ 5 a, b 

 

 

8. a razred 

Včeraj si si prebral(a) nekaj o premem sorazmerju, danes pa te čaka še nekaj računskih nalog.  

Če sta količini premo sorazmerni, lahko o teh dveh količinah marsikaj izvemo. Če količini 

nista premo sorazmerni, pa lahko težko karkoli napovemo.  

Na primer: če kupimo 5 enakih čokolad, lahko izvemo, koliko bo stala 1 čokolada ali 10, 13, 

17… čokolad. Če so pa te čokoladne med seboj različne in imajo različne cene, potem ne 

moremo ugotoviti, koliko ko stalo 10, 13, 17 različnih čokolad. 

V učbeniku na strani 115 preberi oba rešena primera. Če meniš, da ti je snov jasna, začni z 

nalogami. Če misliš, da ti postopki niso povsem jasni, pa poskusi sam(a) še enkrat rešiti rešen 

primer v zvezek in spremljaj postopek v učbeniku. Nato pa reši še naloge.  

Za dodatno razlago lahko obiščeš e-učbenik (https://eucbeniki.sio.si/mat8/828/index.html). 

Naloge za vajo: v učbeniku na strani 116/2, 3, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat8/828/index.html


9. a razred 

Točka, premica in ravnina so lahko med seboj v različnih odnosih.  

V učbeniku na strani 128, 129 preberi v kakšnem odnosu sta lahko: 

- točka in premica,  

- dve premici,  

- premica in ravnina, 

- dve ravnini.  

Za vsak primer v učbeniku poglej odnose v ravnini (dve dimenziji) in v prostoru (tri 

dimenzije). Za lažjo predstavo v prostoru, doma poišči kakšen primer kocke (npr. igralna 

kocka) ali pa kakšen primer kvadra (različne škatle, debelejša knjiga…). Kot primer ravnine 

lahko uporabiš list papirja.  

 

 

 

   Odnosi v ravnini → 

 

 

Odnosi v prostoru → 

 

 

V zvezku nadaljuješ od prejšnje ure, naslov je še vedno enak. Vsak odnos zapiši z besedo in 

matematičnim simbolom ter si zelo natančno oglej slike.  

Nato reši naloge v učbeniku na strani 134/4, 5, 6, 7. 

 

Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/mat9/876/index.html lahko pogledaš snov v e-učbeniku 

od strani 149 do 166. V e-učbeniku je na teh straneh opisana snov, kratek povzetek in 

naloge. Ker pa je to poglavje o geometriji ima e-učbenik tudi veliko slik in animacij s katerim 

si boš lažje predstavljala vse premice in ravnine.  

 

  

Matematični simbol 

https://eucbeniki.sio.si/mat9/876/index.html


Rešitve: 

Rešitve nalog iz e-učbenikov so poleg vsake naloge. Nekatere naloge v delu, kjer je še razlaga 

snovi, imajo tudi dodatno razlago in postopke. 

 

Rešitve nalog iz učbenika pa so objavljene na spletu na spodnjih naslovih: 

6. razred 

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-6-Re%C5%A1itve.pdf 

 

7. razred 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1 

 

8. razred 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1 

 

9. razred 

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-9-Re%C5%A1itve.pdf 

 

 

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-6-Re%C5%A1itve.pdf
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1
http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-9-Re%C5%A1itve.pdf

