
 

Obdobje: 4. 5. – 8. 5. 

 

Dragi učenec/učenka!  

Svetujeva, da naloge opraviš v dnevu, ko imaš predmet na urniku.  

Ker je delo nadomestilo za ure pouka, ki bi jih sicer opravil/-a v šoli, 

pričakujeva, da bo opravljeno v skladu s spodaj napisanimi navodili. Po 

povratku v šolo bova pregledali tvoje opravljeno delo. V primeru vprašanj ali 

težav nama pošlji sporočilo na naslov marjetka.novak@guest.arnes.si, 

mihaela.remic@guest.arnes.si .  

Ta teden je v četrtek na urniku delni KD, ampak ne odpade nobena ura 

matematike. 

Ta teden boš se boš naučil/-a, kako izračunamo obseg in ploščino trapeza,  

deltoida in romba ter utrdil/-a svoje znanje še o računanju ploščine vseh likov. 

Želiva ti lep in zdrav teden.    

M. Novak in M. Remic                                                                                  
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1. Ura Obseg in ploščina trapeza 

 
Najprej reši interaktivno nalogo, kjer ponoviš ploščino paralelograma Jan in 

palice / Ploščina paralelograma:  

 https://www.ucimse.com/razred7/naloga/geometrija/2705  

 

NASLOV V ZVEZKU: Obseg in ploščina trapeza 

Ponovimo lastnosti in vrste trapezov. (To ne pišeš v zvezek, ampak samo ponoviš) 

- Enakokraki trapez je osno someren štirikotnik.  

- Vsak štirikotnik z vsaj enim parom vzporednih stranic je trapez.  

- Vzporedni stranici trapeza imenujemo osnovnici, ostali dve pa kraka.  

- V enakokrakem trapezu pa sta kraka skladna.  

- Razdalja med nosilkama obeh osnovnic je višina trapeza.  

- Zveznica med razpoloviščema obeh krakov je srednjica trapeza. Srednjica 

trapeza je vzporedna z osnovnicama. Njena dolžina je enaka polovični vsoti 

obeh osnovnic:  

- Notranja kota ob istem kraku sta suplementarna 

  . 

- Diagonali trapeza se navadno ne razpolavljata, ne sekata pravokotno niti nista 

skladni. 

 

 

  

CILJI: 

 zapišem obrazec in izračunam obseg poljubnega trapeza, 

 trapez preoblikujem v ploščinsko enak pravokotnik, 

 zapišem obrazec za ploščino trapeza, 

 izračunam ploščino trapeza, 

 rešujem besedilne naloge, povezane s ploščino in obsegom 

trapeza. 



 

 

V SDZ na strani 129 Nauči se, si preberi teorijo. 
 
ZAPIŠI V ZVEZEK: 

 
Kako izračunamo obseg? 

Obseg lika je dolžina sklenjene črte, ki omejuje lik. Izražamo ga z merskim 

številom in dolžinsko enoto. 

Obseg enakokrakega trapeza je enak vsoti osnovnic in dveh enako dolgih 

krakov. 

                                        
 

 

 
Kako izračunamo ploščino? 

Ploščina lika je enaka velikosti ploskve lika. Izražamo jo z merskim številom 

in ploščinsko enoto. 

Ploščina enakokrakega trapeza je enaka produktu srednjice in višine 

               
𝒑 = 𝒔 ∙ 𝒗   𝒂𝒍𝒊 

𝒑 =
𝒂 + 𝒄

𝟐
∙ 𝒗,      𝒌𝒋𝒆𝒓 𝒋𝒆   𝒔 =

𝒂 + 𝒄

𝟐
 

 



 

 Reši nalogi v zvezek: Pomagaj si I, II in III na straneh 130 in 131. 

 

Utrjevanje znanja in domača naloga 
 

 Vsi rešite naloge v SDZ:  
o str. 131/ 52, 53 

o str. 128/ 58, 59, 62   TISKARSKI ŠKRAT! Str. 132 je pravilno 

 Uspešnejši učenci rešijo naloge 64, 65, 66.  
 

 
2. Ura Obseg in ploščina deltoida in romba 

 

V SDZ na strani 133 Nauči se, si preberi teorijo. 
 

Obseg in ploščina deltoida 

Ponovimo lastnosti in vrste trapezov. (To ne pišeš v zvezek, ampak samo ponoviš) 

 Deltoid je osno someren štirikotnik, kjer gre somernica skozi nasprotna oglišča.  

 Deltoid je štirikotnik z dvema paroma enako dolgih sosednjih stranic (a=b, 

c=d).  

 Daljici, ki vežeta nasprotni oglišči kvadrata, imenujemo diagonali, ki ju 

označujemo z e in f.  

 Diagonali e in f se sekata pravokotno.  

 Somernica deltoida razpolavlja dva notranja kota, druga dva kota pa sta med 

seboj skladna . 

 

CILJI: 

 zapišem obrazec in izračunam obseg poljubnega deltoida (romba), 

 deltoid preoblikujem v ploščinsko enak pravokotnik, 

 zapišem obrazec za ploščino deltoida (romba), 

 izračunam ploščino deltoida (romba), 

 rešujejo besedilne naloge, povezane s ploščino in obsegom deltoida 

(romba). 



 

ZAPIŠI V ZVEZEK: 

Kako izračunamo obseg? 

Obseg lika je dolžina sklenjene črte, ki omejuje lik. Izražamo ga z merskim 

številom in dolžinsko enoto. 

Obseg deltoida je enak dvakratni vsoti dolžin sosednjih stranic. 

                        

 

Kako izračunamo ploščino? 

Ploščina lika je enaka velikosti ploskve lika. Izražamo jo z merskim številom 

in ploščinsko enoto. 

Ploščina deltoida je enaka polovici produkta njegovih diagonal. 

                          

 

 



 

Dodatna razlaga ploščine (ni potrebno pisati v zvezek, samo preberi si)

 
 

 

Obseg in ploščina romba 

Ponovimo lastnosti romba. (To ne pišeš v zvezek, ampak samo ponoviš) 

 Romb je osno someren in središčno someren štirikotnik.  

 Romb je posebne vrste štirikotnik, je paralelogram, ki ima vse štiri stranice 

enako dolge.  

 Daljici, ki vežeta nasprotni oglišči kvadrata, imenujemo diagonali, ki ju 

označimo z e in f.  

 Diagonali e in f se sekata pravokotno in se razpolavljata.  

 Po dva nasprotna notranja kota sta skladna , po dva sosednja kota 

pa suplementarna .  

 Razdalji med nosilkama vzporednih stranic romba sta višini romba.  

 Glede na vzporedni stranici ju označimo z va in vb. 

 

  



 

ZAPIŠI V ZVEZEK: 

Kako izračunamo obseg? 

Obseg lika je dolžina sklenjene črte, ki omejuje lik. Izražamo ga z merskim 

številom in dolžinsko enoto. 

Obseg romba je enak štirikratni vsoti dolžine stranice. 

 

Kako izračunamo ploščino? 

Ploščina lika je enaka velikosti ploskve lika. Izražamo jo z merskim številom 

in ploščinsko enoto. 

Ploščina romba je enaka produktu njegove stranice (osnovnice) in višine. 

Izračunamo jo lahko tudi po formuli: 𝑝 =
𝑒∙𝑓

2
, saj sta diagonali pravokotni 

ena na drugo. 

 
 

• V zvezek reši Pomagaj si I in II na strani 134. 

 
Utrjevanje znanja in domača naloga 

 
 Vsi rešite naloge v SDZ2:  

o str. 134, 135/ 67-70 
 Uspešnejši učenci rešite na str. 136 naloge od 80 do 83, ostali pa si 

izberete 3 naloge na str. 135 ali na str. 136 



 

3. Ura: Utrjevanje znanja 

 V SDZ2 reši: 
o Stran 137/ 84, 85 
o Stran 138/ 86, 89, 91 
o Str. 139/ 96, 99, 100, 101, 102 

 

DOMAČA NALOGA: 

 

4. Ura: Preverjanje znanja 

 

 V SDZ2 reši stran 140.  
 Za DN se v Microsoft Teams nahaja preverjanje znanja. Reši ga do 

petka, 8. 5. 2020. 

 

CILJI: 

 Utrditi računanje obsegov in ploščin. 

CILJI: 

 Preveriti moje znanje o računanju obsegov in ploščin. 


