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6. a razred 

Reši naloge na strani 130/ 3 a, d, 6, 7. 

Dodatna naloga: če imaš možnost, si na računalnik naloži aplikacijo GeoGebra ali pa 

aplikacijo le odpri na spletu.  

 

Klikneš na napis Klasična GeoGebra. 

Lahko najprej malo sam(a) raziskuješ, kaj vse lahko narišeš. V zgornjem levem kotu imaš 

ukaze. S klikom na ukaz, se ti odpre več možnosti. Razišči 😊 

Nato pa poskusi rešiti še nalogo 6 na strani 129. Naloga je v učbeniku že rešena, imaš 

napisane ukaze in postopek, kako rešiti nalogo.  

  

7. a razred 

V učbeniku na strani 124 poglej 2. 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 126/3 a, b. 
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7. b razred 

Reši nalogo v učbeniku na strani 136/ 3 a, b in na strani 126/13*. 

 

8. a razred 

Upam, da ti je uspelo narisati graf. Graf predstavlja črta, zato preveri, če si točke med seboj 

povezal(a). Vse točke morajo ležati na isti premici.  

In še odgovor na vprašanje: 

Kje bi ležale ostale točke, če bi za njih veljala enaka odvisnost? Vse točke, ki bi jih dobili po 

istem načinu (po predpisu y = 2x) bi ležale na ISTI premici. 

 

Napiši si nov naslov: Enačba premega sorazmerja.  

V učbeniku na strani 119 preberi primer do konca – na tej strani je razlaga o tem, kaj je 

koeficient premega sorazmerja in kakšna je enačba premega sorazmerja.  

Nato si na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=TIWCn2EW8jE poglej posnetek 

razlage grafa in enačbe premega sorazmerja. Poglej si posnetek od začetka do 6 minute 

(samo del o premem sorazmerju, obratno sorazmerje nas čaka v prihodnjih urah). 

S pomočjo posnetka in učbenika zapiši v zvezek kaj je koeficient premega sorazmerja in 

kakšna je enačba premega sorazmerja.  

 

Nato reši spodnjo nalogo. 

Določi vrsto sorazmerja, koeficient k, enačbo odvisnosti ter nariši graf odvisnosti.  

 

 

Na posnetku, ki si ga prej gledal(a) je od časa 16:30 naprej razlaga te naloge. Poskusi nalogo 

najprej rešiti sam(a), nato pa poslušaj še razlago in preveri, če si nalogo prav rešil(a). 
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9. a razred 

V učbeniku na strani 132, 133 poglej nalogi 2 in 3 (rešena primera). 

Če sta ti rešena primera razumljiva, lahko začneš reševati naloge na strani 135/ 12, 14, 16*. 

Če ti rešena primera nista povsem razumljiva, si prepiši navodila nalog v zvezek in ju poskusi 

še enkrat sam rešit ter si pomagaj s postopki v učbeniku. Nato pa reši še nalogi na strani  

135/ 12, 14. 

Če si pozabil(a): ko skiciraš kvader ali kocko vedno označiš levo spodnje oglišče s črko A, nato 

označiš spodnjo ploskev proti desni, nato pa je črka E nad ogliščem A in označiš zgornjo 

ploskev proti desni. Lahko si pogledaš narisane primere v učbeniku na strani 134 pri 9 in 10 

nalogi. 

  



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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