
8. teden: 11. 5. – 15. 5. 

Očitno bomo to šolsko leto zaključili na daljavo, zato imaš odslej v okvirčku na začetku 

posamezne ure zapisane cilje, ki jih moraš usvojiti ter ob nalogah oznake M (minimalno), T 

(temeljno) in Z (zahtevno) za težavnost nalog. 

V petek odpade ura matematike zaradi KD. 

 

Dokaze o svojem vloženem trudu pri delu na daljavo in samopregledu reševanja nalog s 

pomočjo rešitev lahko od prejšnjega tedna naprej odlagaš v zvezku za predavanja v 

Teamsih. 

 

RECEPT pri reševanju nalog z obsegom in ploščino: 

 Zapis imena lika. 

 Izpis podatkov. 

 V  primeru različnih enot smiselno pretvorim. 

 Narišem skico z oznakami stranic. 

 Zapišem ustrezno formulo. 

 Vstavim znane podatke in računam brez enot. 

 Izračunam in v rezultatu zapišem ustrezno enoto. 

 Pri besedilni nalogi zapišem odgovor. 

 

 

1. URA: Ponavljanje - obseg in ploščina pravokotnika in kvadrata 

 

CILJI: 

 ponovim računanje obsegov in ploščin;  

 izračunam neznano stranico lika iz podatka za obseg ali ploščino; 

 uporabljam pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog; 

 uporabljam pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog. 



Prepiši v zvezek povzetek: 

𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑘𝑜𝑡𝑛𝑖𝑘 
 
Skica:        
 
 
 

 

 

 

 

 

𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 
 
Skica:         

                         
 

 

 

 

Reši naslednje naloge. 

        

 

b b 

a 

a Računanje obsega              𝑜 =  2 ∙ 𝑎 + 2 ∙ 𝑏 

Računanje neznane stranice, če znan obseg 

2 ∙ 𝑎 = 𝑜 − 2 ∙ 𝑏       ali      2 ∙ 𝑏 = 𝑜 − 2 ∙ 𝑎 

Računanje ploščine         𝑝 = 𝑎 ∙ 𝑏 

Računanje neznane stranice, če znana ploščina 

𝑎 = 𝑝 ∶  𝑏       ali        𝑏 = 𝑝 ∶  𝑎        

 

a a 

a 

a Računanje obsega              𝑜 =  4 ∙ 𝑎 

Računanje neznane stranice, če znan obseg 

𝑎 = 𝑜 ∶ 4        

Računanje ploščine         𝑝 = 𝑎 ∙ 𝑎 =  𝑎2 

Računanje neznane stranice, če znana ploščina z razmislekom 

iz   𝑝 = 𝑎 ∙ 𝑎  

1. (M) 



       

          

        Izračunaj ploščino kvadrata, katerega obseg meri 2,6 dm. 

 

       Primož želi uokviriti sliko kvadratne oblike s ploščino 1,44 m2. Ali bi 5 m dolga letev 

zadoščala za izdelavo okvirja za to sliko? 

 

         Pravokotnik z dolžino 7 dm ima ploščino 0,84 m2. Koliko decimetrov meri obseg 

pravokotnika? 

  

Po reševanju dokaze slikaj in pošlji slike preko Teamsov v zvezku za predavanja. Če 

ne gre, piši, pa ti bom pomagala. 

 

2. (T) 

3. (T, Z) 

4. (T) 

5. (T) 

6. (T) 



2. URA: Obseg in ploščina sestavljenih likov 

 

Namen današnje ure je izračunati obseg in ploščino sestavljenih likov.  

Naprimer takih: 

           

A pred reševanjem je treba dobro pogledati sliko. Najprej preriši in prepiši naslednji primer. 

  Zanima nas, kolikšen  je obseg lika. (M) 

Vemo, da je obseg vsota vseh dolžin stranic, ki lik omejujejo. V tem primeru imamo 

zapisane štiri dolžine, dve pa nista zapisani. Mar to pomeni, da obsega ne moremo 

izračunati? O pa ga lahko. Namreč s pomočjo podatkov v sliki, lahko izračunamo neznani 

dolžini.  

 

                 20 - 8 = 12   10 - 6 = 4 

CILJI: 

 izračunam obseg sestavljenega lika; 

 izračunam ploščino sestavljenega lika. 

a) (M) b) (T) c) (T) 



Pri računanju obsega si vedno izberemo začetno točko     in potujemo okrog v nasprotni 

smeri urinega kazalca.  

Torej obseg lika računamo          𝑜 =  10 +  20 +  6 +  12 +  4 +  8 

                                                         𝑜 =  60 𝑚 

 

Da izveš, kako se temu liku izračuna ploščino, pa si preriši in prepiši rešen primer iz učbenika 

na strani 152 in 153. 

 

Največkrat uporabljamo razdelitev na čim manjše število manjših pravokotnikov. V življenju 

pa največkrat najhitreje rešimo z odštevanjem manjkajočega dela. 

 

Zdaj pa samostojno izračunaj obsege in ploščine sestavljenih likov prvih treh primerov a, b 

in c. Ker pri c) primeru ni navedenih dolžinskih enot, pri obsegu za merskim številom 

zapišemo e, pri ploščini pa e2. Slika pri reševanju je obvezna. 

 

Za domačo nalogo pa reši v učbeniku na strani 154 nalogo 7 (T). 

Upoštevaj postopek reševanja. 

Po reševanju dokaze slikaj in pošlji slike preko Teamsov v zvezku za predavanja. 

 

 

 

3. URA: Preverjanje znanja 

KVIZ o obsegu in ploščini pravokotnika in kvadrata oz sestavljenih likih bo možno reševati 

od srede dopoldan od 9. ure do četrtka do 16. ure. Dostop do preverjanja znanja  bo 

objavljen v Teamsih. Prej si pripravi pisalo in zvezek za računanje in risanje skic. Upoštevaj 

recept: izpis podatkov, skica, postopek reševanja. 

UPOŠTEVAJ NAVODILO pri zapisu oz pomenu ploščinskih enot   𝒄𝒎𝟐 = 𝒄𝒎(𝟐) 

Med merskim številom in mersko enoto pišemo presledek, npr 1,7 dm ali 81 m2. 

 



 Elektronski naslov učiteljic: 

6.a    bojana.zorko@guest.arnes.si ali( bojana.zorko@gmail.com) 

6. b    mihaela.remic@guest.arnes.si 

 

Pripravili učiteljici M. Remic in B. Zorko
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