
Dragi učenec, učenka! 

Upam, da si lepo preživel/a počitnice, se naužil/a sončnih žarkov, se sprehodil/a v naravi in si 

napolnil/a baterije, saj se vračamo k šolskim knjigam, za računalnik. Nadaljevali bomo z delom od 

doma. 

V prihajajočem zaključnem obdobju bomo vsak teden preverili tvoje znanje s pomočjo kviza ali 

pisnega preverjanja znanja. Preverjali bomo snov, ki jo je bilo treba usvojiti v času dela od doma, 

pa tudi tisto od prej. 
 

Ta teden boš opravil snov v zvezek, rešil kviz v spletni učilnici, enkrat pa se bomo videli tudi v živo. 

Prvi del napravi enako, kot si delal/a doslej. Snov prepiši in preriši, naloge opravi po znanem 

postopku in jih oddaj v spletno učilnico za matematiko (do nedelje, 10. 5. 2020).  

V drugem delu boš reševal kviz za preverjanje znanja v spletni učilnici. Rezultati kviza bodo 

namenjeni izključno preverjanju tvojega razumevanja snovi, ki si jo opravil v času dela od 

doma in NE bodo podlaga za nobeno oceno.  

Kviz bo na voljo v četrtek, 7. 5. 2020, od 10.00 do 11.00, za vse zamudnike pa tudi od petka od 

15.00 naprej. 

Pozor: Preden boš sploh lahko začel z reševanjem kviza, moraš obvezno ovrednotiti svoje znanje 

v dejavnosti »Evalvacija znanja,« saj v nasprotnem primeru ne boš mogel dostopati do kviza. 

Zadnji del tega tedna pa bo namenjen srečanju v živo preko videokonference, za katerega pa 

že imaš povezavo (preveri jo v dohodni pošti na e-mailu ali v spletni učilnici). 

 

         Tvoji učitelji za matematiko 

 

Obseg in ploščino nekaterih trikotnikov in štirikotnikov že znamo izračunati. Sedaj pa si bomo 

pogledali, kako ob pomoči že znanega izračunamo obseg in ploščino poljubnega večkotnika. 

Navodilo: Prepiši in preriši v zvezek, kar sledi. 

 

OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKA 
 

CILJ: Izračunam obseg in ploščino poljubnega večkotnika 
 

I. OBSEG 

Vemo že, da je obseg kateregakoli lika enak vsoti dolžin njegovih stranic. 

 

Obseg večkotnika je enak vsoti dolžin vseh stranic. 



Obseg pravilnega 𝑛-kotnika pa je 𝒐 = 𝒏 ∙ 𝒂. 

II. PLOŠČINA 

Tudi pri računanju ploščine večkotnikov si pomagamo z znanjem, ki ga imamo od prej. Večkotnik 

razdelimo na takšne like, katerih ploščino že znamo izračunati. To so predvsem trikotniki in 

štirikotniki. 
 

 

  

 

 
 

Ploščina večkotnika je enaka vsoti ploščin likov, na katere ga lahko razstavimo. 

Ploščina pravilnega 𝑛-kotnika je enaka 𝒑 = 𝒏 ∙ 𝒑∆. 

 

Primer 1: Izračunaj obseg in ploščino petkotnika 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬.  
 

 

Ker je obseg večkotnika vsota dolžin njegovih 
stranic, nalogo rešimo tako, da stranice 
narisanega lika izmerimo in dolžine seštejemo. 
 
Meritve:  

IABI =  a =  44 mm 
IBCI =  b =  28 mm 

ICDI =  c =  39 mm 

IDEI =  d =  53 mm 
IAEI =  e =  36 mm 
 

𝒐 =  𝒂 +  𝒃 +  𝒄 +  𝒅 +  𝒆  
𝑜 =  44 +  28 +  39 +  53 +  36 
𝑜 =  200 mm 
 
 

 

 

𝑝 =
𝑎 + 𝑐

2
∙ 𝑣 



Pri izračunu ploščine si pomagamo z delitvijo večkotnika na trikotnike, ki se ne prekrivajo. Velja  
namreč, da je ploščina večkotnika enaka vsoti ploščin njegovih posameznih delov. Podatke, ki jih 
potrebujemo za izračun ploščin, dobimo z merjenjem. 
 

  
 

Meritve:  

IADI =  74 mm  
IABI =  44 mm  
IBDI =  62 mm  
v1 =  25 mm  

v2 =  61 mm 
v3 =  11 mm 
 

𝒑 = 𝒑𝟏 + 𝒑𝟐 + 𝒑𝟑 
 

p1 =
|AD|∙v1

2
=

74∙25

2
=

1850

2
= 925 mm2 

p2 =
|AB|∙v2

2
=

44∙61

2
=

2684

2
= 1342 mm2 

p3 =
|BD|∙v3

2
=

62∙11

2
=

682

2
= 341 mm2 

 

𝑝 = 925 + 1342 + 341 

𝑝 = 2608 mm2 

 

Razlago in postopek reševanja podobne naloge si lahko ogledaš tudi na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=DfiwhadJBhc#action=share. 

 

Primer 2:  

S pomočjo videoposnetka https://www.youtube.com/watch?v=ACm5ye2gu8I&feature=youtu.be 

preriši in prepiši postopek reševanja naslednje naloge. 
 

Izračunaj obseg in ploščino narisanega lika. 

 

 
 

Primer 3:  

S pomočjo videoposnetka https://www.youtube.com/watch?v=YTAn6bxUiak&feature=youtu.be  
 

izračunaj obseg in ploščino pravilnega petkotnika s stranico dolgo 𝟑 cm. 

Postopek reševanja in skico prepiši v zvezek. 

https://www.youtube.com/watch?v=DfiwhadJBhc#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ACm5ye2gu8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YTAn6bxUiak&feature=youtu.be


 
 

 

III. VAJA 

V učbeniku na straneh 156 in 157 reši naslednje naloge: 

 1c 

 2b 

 3b 

 

Rešene naloge poslikaj ali skeniraj in jih oddaj v spletno učilnico v dejavnosti »Dokazilo o 

delu od doma« (nalog ni potrebno prepisovati). Rok za oddajo naloge je nedelja, 10. 5. 2020. 

 
 

 

Želiš več? 

Reši še nalogi 5b in 6 v učbeniku na strani 157. 

 

 

Zmoreš tudi to? 

Poimenuj narisani večkotnik in lomljenko, ki ga omejuje, ter izračunaj obseg in ploščino 
pobarvanega lika. 

 


