
MATEMATIKA 8. RAZRED (velja za vse skupine- od učencev se pričakuje vsaj 4 ure dela na teden) 

Datum: 11.5.2020 12.5.2020 13.5.2020 14.5.2020 

Tema: Pitagorov izrek v trikotniku Pitagorov izrek v trikotniku Utrjevanje znanja Utrjevanje znanja 

Učbenik str. 187,188,189 187,188,189   

Ogled video 
vsebin  

https://www.youtube.com/
watch?v=_j97DyiEhtE 

https://www.youtube.com/
watch?v=cih7JRTpAJ8 

Naloge najdete v 
nadaljevanju navodil za 
delo (pod navodili) 

Naloge najdete v 
nadaljevanju navodil za 
delo (pod navodili) 

Obvezna DN  Učbenik stran 190: 
1:a,b,c,č, 4.naloga 

Uč. Stran 190: 
2:a,b,č, 3.naloga 

Pošlješ vse rešene naloge Pošlješ vse rešene naloge 

Dodatna DN 1:d,e, 5.naloga 6.,7.naloga   
Rok oddaje nalog vsak dan od ponedeljka do četrtka do 16.00. 

Kriterij ocenjevanja , ki bo veljal v tednu od  18.5.  Vsak dan lahko dobiš 5 točk in sicer; 

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 

Skupno v tednu ocenjevanja dobiš 20 točk  in upoštevajoč kriterij velja 

 

Blanka: blanka.kren@guest.arnes.si 
Damijana: damijana.kriznik.vrhovec@os-dob.si ALI damijana.k@gmail.com 
Irena: irena.trop@gmail.com 
Jasmina: jasmina.malic@gmail.com 

 

 

 

 

9t-11t=zd(2) 12t-14t=db(3) 15t-17t=pdb(4) 18t-20t=od(5) 
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Sreda, 13.5.2020 

1)a) Koliko diagonal lahko narišemo iz enega oglišča 15-kotnika? 
Račun: 
Odgovor:________________________________________________ 
 
    b)Iz oglišča nekega večkotnika lahko narišemo 6 diagonal. Kateri večkotnik je to? 
Račun: 
Odgovor:__________________________________________________ 
 
 

2)Koliko je vseh diagonal, ki jih lahko narišemo v 11-kotniku? 
        Račun: 
        Odgovor:_________________________________________________ 
 
 
3)Uporabi obrazce, ki smo se jih naučili in izračunaj  kote v pravilnem 8-kotniku: 

Vsi notranji koti merijo:______________________________________________ 
En notranji kot meri:_________________________________________________ 
En zunanji kot meri:_________________________________________________ 
Središčni kot meri:____________________________ 
 
 

4)  Načrtaj pravilni 4-kotnik, če meri polmer očrtanega kroga  2,5 cm. 
 

 
5)  Nariši pravilni  6-kotnik, če meri njegova stranica a= 2cm. 
 
 
6) Pri vožnji z avtomobilom na 80 km porabimo 6,4 litra bencina. 
Koliko bencina bi porabili, če bi prevozili 150 km ? 

 
 

7) Pet strojev opravi delo v 48 urah. 
a) Koliko časa potrebuje za isto delo 6 strojev? 
b) Koliko strojev bi potrebovali, da bi bilo delo opravljeno v 15 urah? 
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Četrtek, 14.5.2020 

 

1)  Izračunaj obseg in ploščino kroga, če meri polmer 1 cm. 
 
 2)   V krogu s premerom 10 cm izračunaj dolžino krožnega loka in ploščino 

       krožnega izseka, če meri središčni kot 60  . 
 

3)   Minutni kazalec stenske ure je dolg 8 cm. Kolikšno pot napravi njegova konica 
       v 45 minutah?  

 
4)  Krog in kvadrat imata enak obseg 100 cm. Za koliko cm2 se razlikujeta njuni ploščini? 

Odgovori: Stranica kvadrata meri______________________________. 
                  Ploščina kvadrata meri_____________________________. 
                  Polmer kroga meri_________________________________. 
                  Ploščina kroga meri________________________________. 
                    

 
5) Za 1kg zelenjave plačamo 1,2 €. Z x označi količino zelenjave, z y pa njeno 
vrednost. 
a) Zapiši enačbo odvisnosti med količino zelenjave in ustrezno vrednostjo. 
b) Pripravi preglednico vrednosti do 7 kg. 
c) Nariši graf odvisnosti. 
 
6) Poenostavi: 
 

 -4 ( x – 2y ) = 

 ( -2b + 4 )( 2a – 3) = 

 3a (a – 2b) – (2a – b)(-a – 2b) = 

 x – ( x + 7) – ( - x + 6 )= 
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