
TOREK, 19. 5. 2020 – MATEMATIKA  

 

6. a razred 

Pošiljam ti rešitve včerajšnjih nalog. Poglej in preveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes še malo utrjuješ svoje znanje. Iz učbenika na strani 154 reši nalogo 10, iz strani 

166,167 pa reši nalogo 1 a, d, f, 5, 9. 

Sliko rešene 5. naloge pošlji na moj e-mail. 



7. a razred 

Štirikotniki so si med seboj lahko zelo različni. Vseeno pa jih lahko razdelimo po določenih 

skupnih lastnostih. Ena izmed lastnosti je lega stranic v štirikotniku.  

V zvezek napiši manjši naslov ali pa kot naslednjo točko pod naslov Štirikotniki. 

Razlago si lahko ogledaš na posnetku (od začetka do približno 3 minut). 

V zvezek si prepiši: 

 
Čaka te še ena naloga. Zelo podobna, kot smo jo delali že v šoli za trikotnike.  

Zanima nas namreč, kolikšna je vsota notranjih in zunanjih kotov štirikotnika.  

Na list nariši štirikotnik in nato pobarvaj vse štiri kote. Štirikotnik je lahko kakršenkoli.  

 

Nato odreži kote stran (tako kot so črte na zgornji sliki). Kote združi tako, da vse vrhove 

kotov združiš v eni točki. Kaj nastane? Koliko je vsota notranjih kotov? 

Za dodatno razlago poglej posnetek. V posnetku je razloženo kako pridemo do te vsote 

notranjih kotov ter zunanjih kotov. Pomembno je, da poznaš vsoto notranjih in zunanjih 

kotov štirikotnika.  

 

 
 

 
Če želiš, si lahko iz posnetka prepišeš še dokaz, da je to res prav.  

Štirikotnike delimo glede na stranice na: 

 
Splošni štirikotnik   Trapez    Paralelogram  
(brez vzporednih stranic)       (en par vzporednih stranic)        (dva para vzporednih stranic) 

 

V zvezek zalepi združene kote in zraven napiši: 

Vsota notranjih kotov v štirikotniku je _______. 

Vsota zunanjih kotov v štirikotniku je _______. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9E2kubzLcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8JbxDaz5I8A


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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