
Mat8-DSP- 7- 4. 5. - 8. 5. 2020 

Rešitve prejšnje ure-UL, pa si že poslal učiteljici DSP. 

V tem tednu pa se preveri, kako znaš računati obseg kroga in dolžino 

krožnega loka. 

Vse zapišeš v zvezek. Sam izračunaj preden pogledaš rešitve. 

1. Kako izračunaš obseg kroga s polmerom 7 cm? 

Če želiš izračunati obseg kroga s polmerom 7 cm, moraš v obrazec o=2π⋅r 
namesto spremenljivke r vstaviti 7 cm, pri vrednosti za π pa imaš štiri 
možnosti. 
a)  Če računaš "peš" in za vrednost števila π vzameš približek 3,14, dobiš 
     o≐2⋅3,14⋅7 cm≐43,96 cm. 
 

b)  Če za vrednost števila π vzameš približek  
22

7
, dobiš  

o≐2⋅ 
22

7
 ⋅ 7 cm ≐ 44 cm. 

 

c)  Če vrednost števila π natipkaš s pomočjo žepnega računala, dobiš: 

 

 

 

 
 

 
Na zaslonu dobiš zapis, ki predstavlja število 43,98229715. Ker je 

podatek za polmer izražen v centimetrih, je število, izpisano na zaslonu, 

smiselno zaokrožiti in rezultat izraziti do milimetra natančno, zato 

zapišeš, da obseg meri približno 44 cm. 

 



 Č) Če za vrednost števila π ohraniš simbol, 

dobiš o=2⋅π⋅7 cm=14π cm. 

     Tako zapisanemu rezultatu pravimo, da je točen. 
 
 

 

2. Kako izračunaš dolžino krožnega loka, ki v krožnici s 

polmerom 1,5 cm pripada središčnemu kotu 45°? 

 

1. način: 

Nalogo lahko rešiš s sklepanjem. 

Središčni kot meri 45°, kar pomeni osmino polnega kota. 

Središčnemu kotu pripada krožni lok, ki pomeni osmino celotnega 

obsega krožnice, 

kar zapišeš kot ℓ≐ 
2.3,14.1,58

8
 ≐

9,42

8
≐1,18 

ℓ≐1,18 cm. 
 

 

2. način: 

Nalogo lahko rešiš tudi s pomočjo obrazca za izračunavanje dolžine 

krožnega loka, 

ki ima obliko 𝑙 =
𝜋.𝑟.𝛼

180°
≐ 

3,14.1,5.45°

180°
≐1,1775, kar zaokrožiš na 1,18 cm. 

 

Krožni lok, ki v krogu s polmerom 1,5 cm pripada središčnemu 

kotu 45°, meri približno 1,18 cm. 

Vaja-primeri: 

1. Izračunaj obseg kroga s polmerom: 



 a) r = 14 cm    o≐ ___ cm 

 

 b)  r = 0,6 m     o≐____  m 

 

 

2. Dolžine krožnih lokov prenesi k ustreznim slikam. 

 

 

 

Pomagaj si kolikšen del kroga pripada središčnemu kotu(1200 …tretjina 

kroga) 

REŠITVE: 

1.  

 a) r= 14 cm    o≐ 95,2 cm 

b)  r = 0,6 m     o≐1,884  m 

2.  
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