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6. a razred 

Prejšnji teden si spoznal(a) ploščinske enote. Danes te čaka še ura utrjevanja.  

Pomagaš si lahko s puščicami  

 

 

ali tabelo. 

km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2 

              

              

 
Nalogo prepiši v zvezek in jo reši. Pri 1. nalogi so lažji primeri, pri 2. nalogi pa so malo težji 
primeri.  
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7. a razred 

V zvezek napiši naslov Trikotniku včrtana krožnica. 

V tem poglavju bomo trikotniku narisali krožnico. In sicer se imenuje včrtana, ker jo narišemo 

V trikotniku. Krožnica se mora točno dotikati stranic trikotnika (stranic NE sme sekati).  

V učbeniku na strani 132 najprej preberi nalogo o Špeli in njenih matematičnih problemih.  

Nato si prepiši zeleni okvirček.  

 
In kako narišemo trikotniku včrtano krožnico? Najprej poslušaj posnetek od začetka do 

približno 5 minute, nato pa še s pomočjo postopka nariši trikotniku včrtano krožnico.  

Postopek: 
1. Najprej narišemo trikotnik ABC. Označimo oglišča. Za prvi primer vzamemo poljuben  

ostrokotni trikotnik. Trikotnik naj bo malo večji, saj moraš noter narisati še krožnico. Ne 

pozabi na ošiljen svinčnik! 

2. Vzamemo šestilo in narišemo simetralo vsem trem kotom. 

3. Vse tri simetrale se sekajo v eni skupni točki – to je središče včrtane krožnice SV.  

4. Nato narišemo polmer krožnice rV – to naredimo tako, da narišemo pravokotnico na eno 

od stranic skozi središče včrtane krožnice.  

5. Vzamemo šestilo, zapičimo v središče včrtane krožnice, odmerimo polmer in narišemo 

celo krožnico, ki se mora dotikati stranic. 

6. In dobili smo trikotniku včrtano krožnico 😊 

 

Naloga: Po istem postopku nariši včrtano krožnico še poljubnemu topokotnemu trikotniku. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MR1J7bnk-V0


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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