
Peti teden učenja matematike na daljavo 8.a 

Dragi učenci, najprej meni ali učitelju po elektronski pošti na naslov 

sonja.fajfar@guest.arnes.si ali bostjan.kolbl@guest.arnes.si pošljite kratko poročilo o 

delu prejšnji teden, nekaj dokazov in morebitna vprašanja, če še tega niste storili . 

 Tudi ta teden sproti pošiljajte dokaze. 

Vsaj dvakrat v tednu mi po elektronski pošti poročaj o svojem delu in težavah in pošlji 

dokaze o tvojem delu !  

Če imaš težave, se javljaj po vsaki uri, da ti dam dodatna navodila. 

Nadaljujemo z uporabo Pitagorovega izreka .   

1.ura: UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V ENAKOKRAKEM TRAPEZU 

Gre za ponovitev o enakokrakem trapezu (lastnosti, obseg, ploščina) in uporabo 

Pitagorovega izreka za izračun neznanih dolžin . 

Izdelaj si zapis v zvezek.  

1. Prepiši si kriterij iz DZ 5 str. 65 v rjavem okvirčku zgoraj. 

2. Preberi si uvodno nalogo in reševanje na str. 65. 

3. Nato si nariši enakokraki trapez (str. 66) in ga označi (Ne obkrožuj podatkov.) 

Pobarvaj pravokotni trikotnik ter mu označi dolžine stranic. Dodaj še enačbi za 

ploščino in obseg ter enačbo za Pitagorov izrek (za izračun višine).  

4. Prepiši si rešena primera DZ 5 Mojster reši  str. 66. Pri vsakem primeru: 

podatki, skica, reševanje in rešitev.  Seveda si preberi razlago. 

5. Reši še vsaj 2 primera v DZ (67-70) in si sproti preverjaj in popravljaj rešitve.  

Učenci s težavami lahko rešijo 1 primer. 

V sredo pouk odpade – imaš športni dan. 

 

2. ura:  UPORABA PITAGOROVEGA V KOORDINATNEM SISTEMU 

Gre za ponovitev o koordinatnem sistemu in uporabo Pitagorovega izreka za izračun 

neznanih dolžin daljic, ki ležijo poševno. 

Izdelaj si zapis v zvezek.  

1. Prepiši si  kriterij iz DZ 5  str. 71 v rjavem okvirčku zgoraj. 

2. Ponovi vse o koordinatnem sistemu. Pomagaj si z i-učbenikom 

https://eucbeniki.sio.si/mat8/850/index.html. Klikni na povezavo in reši 1. in 2. nalogo na 

tej strani. 

3.  Preberi si uvodno nalogo v DZ str. 71 ter rešeni primer Mojster reši. 

4. Rešeni primer Mojster reši  si prepiši v zvezek (podatki, slika (milimetrski papir), 

računski postopek, rešitev). 

5. Reši še vsaj 4 naloge v DZ (72-75) in si sproti preverjaj in popravljaj rešitve.  
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3. ura: UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA - Utrjevanje 

Gre za uporabo Pitagorovega izreka za izračun neznanih dolžin v različnih likih in v 

vsakdanjem življenju. 

1. Natančno si preberi in preglej rešene naloge v DZ 5 str. 76 in 77. Bodi pozoren 

kako narišeš skico glede na vsebino naloge in kako uporabiš Pitagorov izrek za 

izračun neznanih količin. 

2. Reši  vsaj 5 nalog v DZ (78-86) in si preveri rešitve in popravi napake. Pomagaj si 

z rešenimi primeri (tudi pri prejšnjih urah).  

 

Želiva ti uspešno učenje !  Ne obupaj prehitro !  Zaupaj vase ! 

 

Učitelja:  Sonja Fajfar in Boštjan Kolbl 


