
Pozdravljeni. 
 

V tem tednu dela od doma boste opravili snov v zvezek in reševali naloge, ki jih 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 petek, 29. 5. 2020. 

 
1. GRAFIČNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE KOTOV 

Cilj: Znam grafično sešteti in odšteti kota. 

S pomočjo šestila in ravnila narišimo: 

a) α + β  (Vsoto kotov α in β načrtamo tako, da ob kotu z velikostjo α načrtamo kot z velikostjo β.) 

Najprej si oglej posnetek v celoti, nato ga ponovno glej in po korakih riši v zvezek. Za načrtovanje  

boš potreboval svinčnik, geotrikotnik in šestilo.  

1. posnetek: GRAFIČNO SEŠTEVANJE KOTOV: https://youtu.be/DncrRVv0QVw 

 

   
  
Vsota kotov ∢AVB in ∢CVD je kot ∢AVD. 

Koti imajo pri grafičnem seštevanju skupen vrh. Vsak prišteti kot ima s predhodnim en krak skupen. 
Koti se ne smejo prekrivati. Vsota kotov je kot. 
 

b) α – β (Razliko kotov α in β načrtamo tako, da od kota velikosti α odvzamemo kot velikosti β.) 

Najprej si oglej posnetek v celoti, nato ga ponovno glej in po korakih riši v zvezek.   

2. posnetek: GRAFIČNO ODŠTEVANJE KOTOV: https://youtu.be/AvTxg3JVAno 

 

 
 
Razlika kotov ∢AVB in ∢CVD je kot ∢AVD. 

Koti imajo pri grafičnem odštevanju skupen vrh. Vsak odšteti kot ima s predhodnim en krak skupen. 
Koti se prekrivajo.  
 

Poglej si rešeni primer 3 iz učbenika na strani 181.  

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

Povezava: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/553/index1.html (strani 598, 600). 

https://youtu.be/DncrRVv0QVw
https://youtu.be/AvTxg3JVAno
https://eucbeniki.sio.si/matematika6/553/index1.html


2. ENOTE ZA MERJENJE KOTOV 

Cilj: Znam pretvarjati enote za merjenje kotov. 

Osnovna enota za merjenje kota je kot, ki ga dobimo, če krog razdelimo na 360 enakih delov. 
Velikost takega kota imenujemo kotna stopinja. Zapišemo jo 1°. Poznamo tudi manjši enoti: 
kotno minuto (1') in kotno sekundo (1"). Kotna minuta je kot, ki nastane, če kotno stopinjo 
razdelimo na 60 enakih delov.  
 
Povezava med enotami: 

1° = 60'         60'' = 1' 

1' = 60''         60' = 1° 

1° = 60' = 3600''  

 

Pretvori v kotne minute:  

             1° = 60'               1° = 60' 

a) 3° = 3 . 1° = 3 . 60' = 180'       b) 45° = 45 . 1° = 45 . 60' = 2700'       

 

             1° = 60' 

 c) 15° 23' = 15 . 1° + 23' = 15 . 60' + 23' = 900' + 23' = 923' 

 

Pretvori v kotne sekunde:  

        1' = 60'' 

 a) 34' = 34 . 1' = 34 . 60'' = 2040''     

 

   b) 14° =   ?  ''   

         1° = 60'          1' = 60'' 

  14° = 14 . 1° = 14 . 60' = 840' = 840 . 1' = 840 . 60'' = 50 400''       

        

               1° = 3600''     

 ali  14° = 14 . 1° = 14 . 3600'' = 50 400''        

 

              1' = 60'' 

 c) 15' 23'' = 15 . 1' + 23'' = 15 .  60'' + 23'' = 900'' + 23'' = 923'' 

Velikost kota, ki je podana v kotnih minutah, zapišemo v kotnih stopinjah in kotnih minutah.  

Ker je vsaka stopinja enaka 60 minutam, moramo 

velikost kota deliti s 60.  
 

Pretvori v kotne stopinje in kotne minute: 

 a) 240´=  4°       b) 1560´= 26°  

  (240 : 60)° = 4°            (1560 : 60)° = 26°          

    

 c) 765´= (765 : 60)°= 12° + 45´ = 12° 45´   765 : 60 = 12 

                   165   

                       45 ost. 

 

 



 

 d) 684° = (684 : 60)° = 11° + 24´ = 11° 24´  684 : 60 = 11 

                    84   

                    24 ost.    

 
 

Poglej si rešeni primer 1 iz učbenika na strani 181.  

 

3. REŠEVANJE NALOG 

Reši naloge 1– levi stolpec, 2 – levi stolpec in 5 iz učbenika na strani 182. 

 

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

   Učbenik stran 182 naloga 6 – levi stolpec. 
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