
 

1.DAN: ponedeljek, 18.5.2020 
 

1)Nariši daljico, ki ima krajišči A(-2,-1) in B(2,-2).  2t/ 
Zapiši koordinati točke C, v kateri dana daljica seka ordinatno os._______________  
Zapiši koordinati točke D, v kateri dana daljica seka abscisno os. _______________                               
 
2) Izračunaj! 2t/           
10%  od 23 = 
50 %  od 120 = 

     
3) naloga:       3t/                                                                                                    E 
                                                                                                              F                                            D 
a) Poimenuj večkotnik:_______________________ 
b) Nariši diagonalo EC.                   
                                                                 C 
c) Izračunaj število diagonal v danem večkotniku.    G 
                                                                                   
 
                                                   
                                                                                                                           63° 
č)  Označi in zračunaj notranji kot β:_______________          A B 
d) Izračunaj vsoto notranjih kotov danega večkotnika. 
e) Zapiši vsoto vseh zunanjih kotov danega večkotnika: __________ 

             
 
4)naloga:  2t/ 
Poimenuj poudarjene množice točk. 

                                                    

 
 5)naloga:  2t/ 
V krogu s premerom 6 cm izračunaj dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka, če meri središčni kot 
40° . 
 
 
 

6) Poenostavi:  1t/                                                                                                       

   (a – 3) –2a = 

 
 
 
 



2.DAN: torek, 19.5.2020 
 

1) Spodnja slika prikazuje temperaturo od 1. do 10. aprila v Ljubljani. 2t/ 

 
a) Kateri dan in kolikšna je bila najnižja temperatura? __________________________ 
b) Kolikšno temperaturo so namerili 4. aprila? ________________________________ 
c) Kdaj se temperatura ni spreminjala? _______________________________________ 
d) Za koliko stopinj se je temperatura znižala s 6. na 7. april? _____________________ 

        

2) Natakar se pri vsakem 5 dl vrčku piva ˝zmoti˝ za 5%. Na dan proda 800 litrov piva. Koliko vrčkov piva 
prigoljufa na dan? 
 
 

2t/ 
 

3)Nariši pravilni petkotnik, ki je včrtan krožnici s premerom 0,6 dm. 2t/ 

 
 
              
4)naloga:      2t/ 
Obkroži P, če je izjava pravilna ali N, če je izjava nepravilna. 
a) Najdaljša tetiva v krogu je premer.                                              P          N 
b) Polmer kroga je dvakrat daljši od premera.                                 P          N 
c) Tangenta ima eno skupno točko s krožnico                                 P         N 
č) Sečnica ima s krogom natanko dve skupni točki.                        P         N 
 

5)naloga:      2t/ 
Koliko meri polmer kroga, ki ima štirikrat večjo ploščino kakor krog s polmerom 2 cm! 

 
 
 
 
 

6) Poenostavi:    2t/                                                                                                     

2x + (x + 2) (x – 3) = 

 
 
 
 
 



3.DAN: sreda, 20.5.2020 
 

1)V eni kartonski škatli je 40 zavitkov čaja. Vsak zavitek čaja tehta 50 g. Koliko      
       tehta 1, 2, 3, 4, 5 kartonskih škatel? Izpolni preglednico.  3t/             
 

Število 
škatel 

Masa (dag) 

    1  

    2  

    3  

    4  

    5  

 
 Preglednica prikazuje  ________________ sorazmerje. 
 Enačba sorazmerja je ____________. 
                           
2) Kmetija Novak ima krme za 28 glav živine za pet mesecev. Čez dva meseca prodajo štiri krave. Za 
koliko mesecev bo zadoščala krma? 
 

                                                                                                                             1t/ 
3)Pravilni večkotnik ima iz enega oglišča 9 diagonal. 2t/ 
 a) Koliko stranic ima? 
 b) Koliko ima vseh diagonal? 
 c) Kolikšna je vsota notranjih kotov tega večkotnika? 
 č) Koliko meri zunanji kot tega večkotnika? 
  
        
4)naloga:    2t/ 
Izračunaj obseg in ploščino kroga, če meri njegov polmer 10 cm. 
 

5)naloga:    2t/ 
Izračunaj obseg in ploščino osenčenega lika. 

 
 

6) Poenostavi:   2t/                                                                                                      

5x (x – 2y) – (x – 5y) (x + 4) – (–  5xy) = 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.DAN: četrtek, 21.5.2020 
 

1)Kilogram banan stane 1,5 eura. 3t/ 
a)Koliko stane 2, 3, 4, 5, 6 kg banan? 
b)Sestavi preglednico, zapiši enačbo in nariši graf. 
 

 
                                                                                                                                                            
 

 
2) Pred črpalko stojijo v vrsti štirje enaki avtomobili. Vrsta je dolga 16 m. Kako dolga bo vrsta, ko bo en 
avto odpeljal? 
 
              2t/ 
3) V razredu je 21 učencev. Ob koncu šolskega leta si izmenjajo telefonske številke. 
      Vsak učenec je svojo telefonsko številko napisal na listke in jih dal vsem sošolcem. 
      Koliko je bilo vseh napisanih listkov?      

1t/ 
 
 
4) Zapiši koordinate narisanih točk. 2t/ 

          

5) Izračunaj:      2t/   

 

2a4
 6a =                                                                                     (–4 x )  0,4x 2 y=                                            

 

      7x – 2x2 + x – 5x 2 =           (a + 2)(a  – 3) =                                                     

 

                                          

6) Poenostavi:       2t/                                                                                                  

2x(x – 7) – 6(– 3(2x  – 5 ) – (5x – 6))   = 
 
 
 
 
Točkovanje: 1. točka za postopek, 1 točka za pravočasnost  
in 3. možne točke za pravilnost po kriteriju  
3 točke za več kot 75 % pravilno rešenih nalog  

2 točki za več kot 50 % pravilno rešenih nalog  

1 točka za več kot 25 % pravilno rešenih nalog  

0 točk za manj kot 25% pravilno rešenih nalog  

       

       



 


