
Dragi osmošolci, 

o krogu, krožnici in pojmih, ki so povezani z njima, že precej vemo. V tem tednu bomo ponovili, kar 

smo se o krogu in krožnici naučili v prejšnjih letih in nam bo sedaj koristilo pri obravnavi nove snovi. 

Spoznali bomo število 𝜋 (pi) in se naučili izračunati obseg kroga, torej dolžino krožnice. 

V tem tednu boste rešili še kviz za preverjanje znanja, srečali pa se bomo tudi preko 

videokonference (za točen termin ste že dogovorjeni s svojim učiteljem matematike). 

Želimo vam obilo znanja,  

vaši učitelji matematike 

 

I. KROG IN NJEGOVI DELI - ponovitev 

Cilj: znam poimenovati dele kroga 

Navodilo: Prepiši, preriši in dopolni v zvezek.  

S pomočjo video razlage 
https://www.youtube.com/watch?v=5X7ZGpAabDU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR203NhmiZlFow
zOQsLROJBdTKEFJyAhPqAeE6AUvDwub4LfZ9HyLVZdeR0 dopolni in označi risbe tako, da boš 
prikazal vse pojme, ki so zapisani v desnem stolpcu z rdečo barvo.  
 

Matematična risba Definicije in pojmi 

 

 

Krožnica (k) je množica vseh točk ravnine, ki so od izbrane točke S te 

ravnine oddaljene za točno določeno razdaljo r. 

Polmer krožnice (r - radij) imenujemo razdaljo r. 

Premer krožnice (d – diameter) je daljica, ki poteka skozi središče in 

ima obe krajišči na krožnici. Označimo ga s črko d. 

 

 

 

Središče kroga imenujemo izbrano točko S. 

Krog (K) je množica vseh točk ravnine, ki so od izbrane točke S te 

ravnine oddaljene kvečjemu za neko določeno razdaljo r. 

 

 

 

Sekanta (s) je premica, ki ima s krožnico dve skupni točki. 

Mimobežnica (m) je premica, ki s krožnico nima nobene skupne točke. 

 

 

Tangenta (t) je premica, ki se krožnice dotika in ima torej s krogom eno 

skupno točko. Tangenta je pravokotna na polmer, ki ima eno krajišče 

v dotikališču tangente. 

 

Prirejeno po: 

Skrivnosti števil in oblik 8. (DZ za MAT v 8. r OŠ)/ Jože Berk, 

Jana Draksler…-2. izd., 1. ponatis.-Ljubljana: Rokus Klett, 

2013  

https://www.youtube.com/watch?v=5X7ZGpAabDU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR203NhmiZlFowzOQsLROJBdTKEFJyAhPqAeE6AUvDwub4LfZ9HyLVZdeR0
https://www.youtube.com/watch?v=5X7ZGpAabDU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR203NhmiZlFowzOQsLROJBdTKEFJyAhPqAeE6AUvDwub4LfZ9HyLVZdeR0


 

 

Tetiva je daljica, ki povezuje dve točki krožnice - točki, ki sta 

presečišče sekante s krožnico. 

Krožni lok (l) je del krožnice med dvema točkama krožnice.  

Krožni odsek je del kroga omejen s krožnim lokom in tetivo. 

 

 

 

Krožni izsek je del kroga, ki ga določa središčni kot. Pravimo tudi, da 

je izsek del množice točk kroga omejenih s polmeroma in pripadajočim 

lokom. 

Središčni kot (α) je kot, ki ima vrh v središču kroga, kraka pa sta 

poltraka, ki potekata iz središča skozi poljubni točki na krožnici. 

 

 

II. OBSEG KROGA 

Cilj: 

- poznam razmerje med obsegom in premerom kroga, 

- poznam število 𝜋, 
- znam izračunati obseg kroga z danim premerom oziroma polmerom,    
- znam iz obsega izračunati premer oziroma polmer kroga. 
 

Obseg kroga je dolžina krožnice. 

Če bi s pomočjo vrvice merili obsege in premere različnih okroglih predmetov, bi bili količniki med 

obsegi in premeri vedno približno enaki. Vedno bi dobili vrednost okoli števila 3. 

Primer: 

 

Pri zelo velikem številu takšnih meritev se da pokazati, da je količnik, ki predstavlja razmerje med 

obsegom in premerom istega kroga, stalen. Označimo ga z malo grško črko 𝜋 (pi) in zapišemo 

 𝒐 ∶  𝟐𝒓 = 𝝅. 
Število 𝜋 ima neskončno veliko decimalk. Pri računanju navadno uporabljamo približno vrednost 

3,14. Lahko pa uporabimo tudi približek, izražen z ulomkom 
22

7
. 

 

 

Ugotovili smo, da je obseg 𝝅-krat večji od premera kroga ALI 2𝝅-krat daljši od polmera kroga, 

zato lahko zapišemo enačbo za obseg kroga: 𝒐 =  𝝅 ∙ 𝟐𝒓. 

Obseg kroga torej izračunamo tako, da polmer 𝑟 pomnožimo z 2𝜋 ali pa premer 2𝑟 (𝑑) pomnožimo 

s 𝜋. 



Primer 1: Izračunaj obseg kroga s 

polmerom 𝟔 cm. 

Rešitev: Za izračun obsega kroga 

potrebujemo njegov premer, ki je 2-kratnik 

polmera in meri 12 cm: 

𝑜 = 𝜋 ∙ 2𝑟 

𝑜 = 3,14 ∙ 12 

𝑜 = 37,68 cm 

Primer 2: Izračunaj obseg kroga s 

premerom 𝟏𝟒 cm. 

Rešitev: Ker je premer kroga večkratnik 

števila 7, je za število π smiselno vzeti približek 

v obliki ulomka: 

𝑜 = 𝜋 ∙ 2𝑟 

𝑜 =
22

7
∙ 14 

𝑜 = 44 cm 

Primer 3: Rok je s pomočjo vrvice izmeril obseg stare lipe na domačem dvorišču. Kolikšen 

je polmer lipe, če je izmerjeni obseg 4,5 m? 

Rešitev: Polmer kroga poiščemo z diagramom. Vemo, da je premer približno trikrat krajši od obsega 

kroga. Če iz obrazca 𝑜 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 izrazimo r, dobimo zvezo 𝑟 =
𝑜

2∙𝜋
. 

 

 

 

𝑟 =
𝑜

2 ∙ 𝜋
 

𝑟 =
4,5

2 ∙ 3,14
 

𝑟 =
4,5

6,28
 

𝑟 = 0,72 m 

 

 

 

 

 

Polmer lipe meri približno 

𝟎, 𝟕𝟐 m.

Dodatno razlago reševanja nalog si poglej tudi na spodnjih povezavah: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wvKuVv4V0Ag&feature=youtu.be 

 https://youtu.be/ErOVEcrU9JI 
 

VAJA 

V učbeniku na strani 164 reši naslednje naloge: 

 1 a, c 

 4 

 9 

 12** 
 

Rešene naloge poslikaj ali skeniraj in jih oddaj v spletni učilnici v dejavnosti »Dokazilo o delu 

od doma« (nalog ni potrebno prepisovati). Rok za oddajo naloge je nedelja, 24. 5. 2020. 

 

III. PREVERJANJE ZNANJA 
 

Rešil boš kviz za preverjanje znanja v spletni učilnici. Kviz bo na voljo v četrtek, 21. 5. 2020, od 

10.00 do 11.00, za vse zamudnike pa tudi od petka, 22. 5. 2020, od 15.00 naprej. 
 

IV. VIDEOKONFERENCA 

Podrobno razlago snovi in nalog, ki jih ne boste znali rešiti, bomo naredili s pomočjo 

videokonference (točen termin preveri v spletni učilnici ali na elektronski pošti, ki ti jo je poslal tvoj 

učitelj matematike).            

Se vidimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wvKuVv4V0Ag&feature=youtu.be
https://youtu.be/ErOVEcrU9JI

