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Ocenjevanje (velja za matematiko in fiziko) 

Pozdravljeni vsi učenci, 

glede na nastalo situacijo, je prišlo navodilo iz Ministrstva, da vas moramo oceniti vsaj enkrat 

v drugi konferenci. Ker ste pisali pisno ocenjevanje znanja tako pri matematiki (6. – 9.) kot pri 

fiziki (8., 9.) v začetku februarja, imate (skoraj) vsi vsaj eno oceno v tej konferenci. Zato sem 

se odločila, da vas ne bom več ocenjevala do konca šolskega leta.  

Kar pa ne pomeni, da se matematika in fizika za to šolsko leto zaključuje. Kot ste verjetno že 

ugotovili, se vsako leto naučimo kaj novega, pomembno pa je, da znate tudi snov prejšnjih 

let. Zato je pomembno, da pridno delate še do konca šolskega leta, saj bo v nasprotnem 

primeru luknja v znanju naslednje leto kar (pre)velika. Poleg tega bo vaše redno delo 

pozitivno vplivalo na zaključno oceno. 

Tisti učenci in učenke, ki ste med oceno 
Delo na daljavo bo potekalo podobno kot doslej. Enkrat do dvakrat na teden (velja za 

matematiko; za fiziko bodo naloge redkeje) vam posebej napišem, da mi morate nalogo 

poslati. Če bom redno dobivala vaše naloge, se bo ocena zaokrožila navzgor, če nalog ne bo, 

ali bodo bolj redke, se ocena zaokroži navzdol.  

Tisti učenci, ki niste pisali pisnega ocenjevanja znanja ali pa ste pisno ocenjevanje pisali 

negativno, boste morali pridobiti še eno oceno. Točna navodila kaj in kdaj bom spraševala, 

boste dobili v prihodnjih dneh preko eAsistenta.  

Če imate še kakršnokoli vprašanje glede ocen, se obrnite name.  

 

 

6. a razred  

Pred počitnicami si računal(a) obseg pravokotnika in kvadrata. Podan je bil podatek o 

stranicah, nato pa si z obrazcem izračunal(a) obseg likov. 

Včasih pa imamo podan obseg kvadrata in moramo izračunati dolžino stranice. Ali pa imamo 

podan obseg pravokotnika in dolžino ene stranice ter moramo izračunati drugo stranico.  

Tak primer sta rešeni nalogi v učbeniku na strani 145, naloga 1 in 3. Nalogi najprej natančno 

preberi. Nato prepiši navodilo v zvezek in nalogi reši v zvezek. Pomagaj si z učbenikom.  

 

Nato reši še naloge v učbeniku na strani 146/8, 9 a, 10 b.  
Kot dodatno nalogo lahko rešiš še nalogo 146/12. 

Pazi, da so 

podatki v 

istih enotah! 
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7. b razred 

Kako ti je šlo iskanje štirikotnikov pred počitnicami? Upam, da si uspel(a) najti čimveč 

različnih štirikotnikov.  

Danes pa si najprej oglej posnetek na povezavi. 

V zvezku že imaš večji naslov Štirikotniki, danes pa napiši manjši  
naslov Opis štirikotnika.  

V zvezek nariši poljuben štirikotnik. Štirikotnik naj bo malo  
večji, da boš lahko označil(a) vse pomembne pojme. Označi  
vsa oglišča, stranice, notranje kote, zunanje kote ter  
nariši in označi obe diagonali. Tako kot je na sliki na posnetku,  
tudi v zvezku vse pojme zapiši tudi z besedo. Na primer: označiš  
oglišča A, B, C in D ter pri oglišču A narišeš puščico v oglišče in  
zraven napišeš 'oglišče'.  Pomagaj si s slikama na posnetku.  

                               

 

Nato si zapiši še: 

Štirikotnik je ravninski lik, ki ima 4 stranice, 4 oglišča in 4 notranje kote.  

Sosednji oglišči sta oglišči, ki ju povezuje stranica. Na primer: ___________________ 
Nesosednji oglišči sta oglišči, ki ne pripadata isti stranici. Na primer: ___________________ 
Sosednji stranici imata skupno oglišče. Na primer: ___________________ 
Nasprotni stranici nimata skupnih oglišč. Na primer: ___________________ 
Diagonali sta daljici, ki povezujeta nasprotni oglišči.  

 

 

 

 

 

 

 

Zunanji koti 
Oznaka zunanjih kotov se 
včasih razlikuje glede na to, 
kateri vir uporabljamo. Najbolj 
pogosti oznaki sta α1 ali α'. 
Obe oznaki sta v redu, mi pa 
bomo uporabljali oznako α1 saj 
se ta oznaka uporablja tudi v 
učbeniku, ki ga uporabljamo.  

https://www.youtube.com/watch?v=wCUnBSZgQsM&feature=emb_logo


8. a razred  

Tik pred počitnicami si spoznal(a) obrazec, ki nam pove, koliko diagonal ima nek večkotnik. 

Število diagonal = 
𝑛 ∙ (𝑛−3)
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Črka n predstavlja večkotnik oziroma n-kotnik. Na primer: če imamo štirikotnik, namesto 

črke n vstavimo število 4.  

Del obrazca (n – 3) nam pove število diagonal iz enega oglišča. Na primer: če imamo 

štirikotnik, imamo diagonal iz enega oglišča → 4 – 3 = 1 (oranžna črta na sliki). Torej gre iz 

vsakega oglišča natanko 1 diagonala. Zakaj že odštejemo 3? Ker diagonala povezuje 

nesosodnji oglišči. Tako diagonala ne more iti v isto oglišče (iz oglišča A v oglišče A → – 1), 

prav tako pa ne more iti v dve sosednji oglišči (v oglišči B in D, saj sta to stranici 

štirikotnika → – 2). Torej – 1 –2 = – 3. 

 

 

Danes te čaka še nekaj utrjevanja.   

Naloge so razdeljene po težavnosti. Izberi sebi primerno težavnost nalog. Reši vsaj 3 naloge. 

Kjer so dani primeri, se kot ena naloga šteje, če rešiš oba primera (npr. 3 a, c → ena naloga).  

Rešene naloge mi pošlji na moj e-mail. 

Lažje naloge:  
Primer naloge: v učbeniku je rešen primer na strani 146/1, ki ti je lahko v pomoč.  
Naloge: učbenik stran 147/1, 2, 5 a, c 

Pri 1. nalogi velja kot »ena naloga«, če rešiš tabelo za vsaj 3 različne lik. Pomagaš si lahko 

tudi tako, da si like in diagonale narišeš, poskusi pa čimveč računati preko obrazcev.   

Srednje težke naloge: 
Primer naloge: v učbeniku je rešen primer na strani 146/2, 3, ki ti je lahko v pomoč.  
Naloge: učbenik stran 147/3 a, c, 4 a, c, 6, 7, 

Težje naloge: 
Primer naloge: v učbeniku je rešen primer na strani 147/4, ki ti je lahko v pomoč.  
Naloge: učbenik stran 147/9, 11  



9. a razred  

Prizme sedaj že kar dobro poznaš. Ostala nam je še ena prizma, ki jo bomo obravnavali, in 

ima za osnovno ploskev pravilni lik. To je pravilna 6-strana prizma. 

Na posnetku si oglej reševanje naloge. Nalogo reši tudi v zvezek. Če se ti zdi, da boš nalogo 

lahko rešil(a) sama, poskusi najprej sam(a). Če se ti kje zatakne, pa si oglej posnetek. 

 

Ko nalogo rešiš pa beri naprej: 

Do sedaj smo obravnavali le prizme, ki imajo za osnovno ploskev pravilni lik (kvadrat, 

enakostranični trikotnik ali pravilni šestkotnik).  

Seveda pa obstajajo prizme, ki imajo tudi drugačne osnovne ploskve – različne trikotnike, 

štirikotnike, petkotnike itd. A pravila ostajajo enaka. Obrazca za površino (𝑃 = 2 ∙ 𝑂 + 𝑝𝑙 ) in 

prostornino ( 𝑉 = 𝑂 ∙ 𝑣 ) sta enaka, paziti moraš pa na to, kakšna je osnovna ploskev in plašč.  

Na posnetku si oglej, kako rešimo nalogo, če je osnovna ploskev prizme enakokraki trapez. 

Nalogo reši tudi v zvezek.  

 

Nato reši še nalogo iz učbenika na strani 148/30. 

V nalogi nastopa 4-strana prizma, ki ima za osnovno ploskev romb. Spodaj ti pošiljam nekaj 

namigov: 

- Ploščina romba: 𝑝 = 𝑎 ∙ 𝑣    ali     𝑝 =
𝑒∙𝑓
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- Diagonali v rombu se sekata pod pravim kotom in se razpolavljata. 

- Vse stranice so enako dolge 

- Ne pozabi, da obstaja tudi Pitagorov izrek 😉 

- Najprej izračunaj posebej ploščino osnovne ploskve  

in plašč. Nato vrednosti vstavi v osnovni formuli za  

površino in prostornino. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IgwEtuZFPQM&list=PLLQAIN7kF_GZff8ZsA-x3koTVW8bA0hg8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=INr7TQqbHyI&list=PLLQAIN7kF_GZff8ZsA-x3koTVW8bA0hg8&index=12


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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