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Dodatni pouk 

Če še nisi dokončal(a) tekmovalne pole, jo lahko danes. Spodaj so objavljene rešitve za leto 

2012. 

 

 

7. a razred 

V zvezek napiši naslov NAČRTOVANJE TRIKOTNIKOV. 

Sedaj je pred nami kar nekaj ur, ko boš načrtoval(a) trikotnike z različnimi danimi podatki.  

Preden začnemo načrtovati (»risati«) trikotnike, pa si v zvezek napiši, kako se bomo lotili 

nalog.  

Postopek načrtovanja trikotnikov: 

1. Preberemo besedilo (navodilo). 

2. Narišemo skico.* 

3. Obkrožimo dane podatke. 

4. Razmislimo o poteku risanja. 

5. Narišemo lik in sproti, ob sliki, pišemo postopek, kaj smo narisali. 

 

V učbeniku na strani 124 poglej 1. nalogo (rešen primer). Nalogo najprej natančno preberi, 

nato jo pa še sam(a) reši v zvezek. Postopek v nalogi je zelo obširen, saj je to rešen primer. 

Pri tebi v zvezku je lahko postopek krajši, vendar morajo biti napisani vsaj podatki, ki so v 

učbeniku pri postopku napisani krepko. 

Za vajo reši nalogo v učbeniku na strani 126/2 a, b. 

 

 

 

 

*skico narišemo prostoročno, 

brez ravnila, geo trikotnika ali 

šestila! Na skici označimo oglišča, 

VSE stranice in VSE notranje kote. 



7. b razred 

Reši naloge iz učbenika na strani 126/ 5 c, č in 8 a* 

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/261392 

 

8. a razred 

V učbeniku reši naloge na strani 116/7, 8, 10, 12*, 14, 15* 

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/261387 

 

9. a razred 

Reši naloge v učbeniku na strani 134/8, 9, 10, 11. 

Še enkrat dodajam povezavo do e-učbenika https://eucbeniki.sio.si/mat9/876/index.html. 

Za lažjo predstavo kocke in kvadra pri nalogah, pa doma poišči kakšen predmet v tej obliki.  

 

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/261372  

Naloge, označene z *, niso obvezne. 

https://www.1ka.si/a/261392
https://www.1ka.si/a/261387
https://eucbeniki.sio.si/mat9/876/index.html
https://www.1ka.si/a/261372


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 
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