
Dragi učenec, učenka! 

Upam, da si lepo preživel/a počitnice, se naužil/a sončnih žarkov, sprehodil/a v naravi in 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, kviz v spletni učilnici, videli pa se bomo tudi v živo. 

Za prvi del poskrbi enako kot si doslej. Snov prepiši in preriši, naloge opravi po znanem 

postopku in jih oddaj v spletni učilnici za matematiko (do nedelje, 10. 5.).  

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 11.00 do 12.00, 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. 

 

Del tega tedna pa bo namenjen tudi srečanju v živo preko videokonference, za katerega pa že 

imaš povezavo (preveri jo v spletni učilnici). 

 

         Tvoja učitelja za matematiko 

 

Navodilo: Prepiši in preriši v zvezek, kar sledi. 

 

LINEARNA FUNKCIJA 

 

PONOVITEV KOORDINATNEGA SISTEMA 

CILJ:  Znam upodobiti množice točk v koordinatnem sistemu. 
 

Že v nižjih razredih smo spoznali številsko premico in nanjo vrisovali točke z danimi koordinatami. 

Primer: Na številski osi prikaži dane točke: 𝑨(𝟒), 𝑩(−𝟑), 𝑪(𝟐, 𝟑), 𝑫(𝟓
𝟏

𝟐
), 𝑬(−𝟒, 𝟕). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

𝑬 𝑩 𝑪 𝑨 𝑫 



Kasneje smo naše znanje razširili na ravnino in smo točke z danimi koordinatami vrisovali v 

koordinatno mrežo. 

Primer: Nariši točke A(1, 3), B(-2, 4), C(3, -4), D(-2, -5) v koordinatni sistem. 

 

A (1, 3) – 1 enoto v desno in 3 enote navzgor  

B (-2, 4) – 2 enoti v levo in 4 enote navzgor 

C (3, -4) – 3 enote v desno in 4 enote navzdol 

D (-2, -5) – 2 enoti v levo in 5 enot navzdol 

 

 

 

 

 

 

Spoznali pa smo tudi, kako narišemo množico točk, ki izpolnjujejo določene pogoje. 

Primer: V koordinatni sistem nariši množico točk, ki ustrezajo pogoju: 

a) 𝒚 =  𝟐  

Množico točk, ki ustrezajo pogoju 𝑦 =  2, sestavljajo 

točke v ravnini, ki imajo ordinato 2, abscisa pa je 

katerokoli število,  

npr.: 𝐴(3, 2), 𝐵(– 2, 2), 𝐶(– 1, 2), 𝐷(0, 2). 

 

 

 
 

b) 𝒙 = – 𝟑  

Množico točk, ki ustrezajo pogoju 𝑥 = – 3, sestavljajo 

točke v ravnini, ki imajo absciso – 3, ordinata pa je 

katerokoli število,  

npr.: 𝐸(– 3, 1), 𝐹(– 3, 0), 𝐺(– 3, – 1), 𝐻(– 3, – 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

c) 𝒚 > −𝟐 
 

Množica točk, ki ustrezajo pogoju 𝑦 > – 2, je zgornja 

polravnina brez meje 𝑦 = – 2. To so vse točke, za katere 

velja, da je ordinata večja od – 2, abscisa pa je katerokoli 

število. 

 
 

 

 

 
 

d) – 𝟐 ≤  𝒙 <  𝟑 
 

Pogoju – 2 ≤  𝑥 ustreza množica točk desne polravnine z 

mejo 𝑥 = – 2. Pogoju 𝑥 <  3 ustreza množica točk leve 

polravnine brez meje 𝑥 =  3, kar označimo s črtkano črto. 

Množica točk, ki ustrezajo pogoju – 2 ≤  𝑥 <  3, je pas, 

vzporeden z osjo 𝑦.  

 

 

 
 

e) |𝒙| ≤ 𝟑 
   

Pogoju |𝑥| ≤ 3 ustrezajo števila, ki so manjša ali enaka 3 

in večja ali enaka – 3, kar zapišemo kot – 3 ≤  𝑥 ≤  3. 

 

 

 
 
 

VAJA 

V učbeniku na straneh 186 in 187 reši naslednje naloge: 

• 1 a, č 

• 2 a, b, c, d 

• 3** g, h 

• 4 a, b, c 
 

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, 10. 5. 2020. 

Želiš več? 

V spletni učilnici poišči delovni list z dodatnimi vajami.
 


