
Pozdravljeni. 
 
V tem tednu dela od doma boste opravili snov v zvezek, reševali naloge, nato pa ob nalogah Špela 

se preizkusi preverili svoje znanje, ki ga bomo skupaj analizirali preko videokonference.  

 
Prepiši ustrezno snov, reši naloge, svoje delo poslikaj in pošlji na mail svojemu učitelju 

matematike. Rok za oddajo naloge je nedelja, 17. 5. 2020. 

 
1. KROŽNI LOK IN KROŽNI IZSEK 

- KROŽNI LOK, TETIVA 

 

    krožni lok  

                    KROŽNI LOK je del krožnice, ki     

                    povezuje dve točki na krožnici.  

 
 
       
    
                  

TETIVA je daljica, ki veže dve točki na krožnici. 

Najdaljša tetiva je enaka dolžini premera kroga. 

 
 
 
 

- KROŽNI IZSEK 

Dva polmera razdelita krog v dva krožna izseka. 

 
KROŽNI IZSEK je del kroga, ki ga omejujeta dva 
polmera in pripadajoči krožni lok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- KROŽNI ODSEK 

  Tetiva razdeli krog na dva odseka. 
 
        

KROŽNI ODSEK je del kroga, ki ga omejujeta tetiva in  

krožni lok. 

Krožni odsek je največji v primeru, ko je tetiva enaka 

premeru kroga. Takrat je krožni  odsek enak krožnemu izseku 

s središčnim  kotom 180°. 

                    

 

 

 

 



- SREDIŠČNI KOT 

  

 
               SREDIŠČNI KOT je kot z vrhom v središču krožnice  

oziroma kroga.  

Nastaneta dva središčna kota: eden je izbočeni, drugi pa  

vdrti kot.                 

Na krakih kota ležita polmera krožnega izseka.   

Večji središčni kot pomeni večji krožni izsek. 

 
 
 
 
 
2. REŠEVANJE NALOG  
 
Poglej si rešeni primer 1 iz učbenika na strani 194.  

Predlagam, da pregledaš tudi učno gradivo iz e-učbenika.  

Povezava: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/547/index.html (strani 623–630). 

1. Nariši krožnico s polmerom 5 cm. Na krožnici izberi točko A. Nariši še tetivo, katere eno krajišče 

je točka A. Tetiva naj meri 8 cm.  

a) Z rdečo poudari krožni lok med obema krajiščema tetive. 

b) Določi središčni kot, ki mu ta tetiva pripada in ga izmeri. 

2. Nariši krog s polmerom 5 cm in središčni kot α = 60°.  

a) Pobarvaj krožni izsek, ki pripada danemu središčnemu kotu.  

b) Nariši pripadajočo tetivo in izmeri njeno dolžino. Kaj ugotoviš? 

3. Učbenik stran 194 naloga 3. 

Pa še težja naloga – izziv za učence (Nalogo rešiš, če želiš.) 

Reši nalogo 4 iz učbenika na strani 194. 
 

 

3. PREVERJANJE ZNANJA 

Najprej opravi samovrednotenje, nato začni z reševanjem nalog. 
 
Samovrednotenje: 

znam označiti kot ☺   

znam narisati določeni kot ☺   

vem, kaj sta sokota ☺   

znam narisati skladni kot ☺   

znam razlikovati kote glede na njihovo velikost ☺   
 

 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/547/index.html


 

vem, kaj sta sovršna kota ☺   

vem, kaj je krožnica  ☺   

vem, kaj je krog  ☺   

vem, kaj je polmer ☺   

vem, kaj je premer ☺   

vem, kaj je mimobežnica ☺   
vem, kaj je tetiva ☺   

vem, kaj je središčni kot ☺   
 

 
 
ŠPELA SE PREIZKUSI  

Učbenik: strani 195 in 196/ naloge 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 in 13. 
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