
MATEMATIKA: 6. razred 

 

Pozdravljeni učenci, 

 

Pouk matematike in ostalih predmetov bo zaradi nastale situacije potekal nekoliko 
drugače.  

Učna snov in zadolžitve bodo objavljene sproti.  

Rešene naloge iz DZ mi poslikajte in pošljite na viber ali elektronski naslov. V kolikor 
česar ne razumete, bomo uredili preko elektronske pošte. 

Navodila za delo, teorijo, si prepišite v zvezke. 

ursika001@gmail.com 

 

 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

Preden začnemo z novimi učnimi vsebinami bomo utrdili naloge iz obsega.  

 

1. Obseg pravokotnega vrta meri 72 m, njegova širina pa 24 m. Kolikšna je 
dolžina vrta? 

2.  Koliko metrov ograje bi potrebovali za ograditev vrta kvadratne oblike, če je 
dolžina vrta 3 m 6 dm?  

3. Za ograjo kvadratnega vrta potrebujemo 4 m 8 dm ograje. Koliko meri dolžina 
vrta?  

4. Iz lesene letvice z dolžino 9 m izdelamo pravokotne okvirje z dolžino 8 dm in 
širino 35 cm. Koliko metrov letvice ostane, če izdelamo 3 takšne okvirje? 

5. Kvadrat je sestavljen iz 16 vžigalic. Dolžina ene vžigalice je 7 cm. Koliko meri 
dolžina stranice kvadrata? Koliko vžigalic bi potrebovali za kvadrat s stranico 
42 cm?  

6. Iz 28 cm dolge žice je Jure oblikoval pravokotnik z dolžino 8 cm, izračunaj 
širino pravokotnika. Ali lahko iz žice oblikuje kvadrat? Utemelji.  

7. Peter je na vsakem vogalu pravokotnika z dolžino 12 cm in s širino 8 cm 
odrezal kvadrat z dolžino 1 cm. Izračunaj obseg lika, ki mu je ostal. Nariši 
skico.  

8. Kvadrat s stranico 6 cm in pravokotnik s širino 4 cm imata enaki obseg. 
Izračunaj dolžino pravokotnika.  

REŠENE NALOGE MI PREKO ELEKTRONSKE POŠTE POŠLJITE NA  

ursika001@gmail.com 

 



 

 

TOREK, 24. 3. 2020 

PLOŠČINA LIKA 

Naučili smo se, da nas pri merjenju zanimajo stranice lika, torej vse kar gre OKOLI. 

 

 

LIK                                                                  OBSEG (SEŠTEJEMO DOLŽINE                       
STRANIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar pa nas zanima notranjost nečesa, CELA ploskev, pa 

 govorimo o ploščini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLOŠČINA 



Preberete besedilo  in rešte naloge v DZ str. 31-33  

SREDA in ČETRTEK , 25. 3. 2020 in 26. 3. 2020 

PLOŠČINSKE ENOTE 

Ploščinske enote so izražene v kvadratnih metrih, kvadratnih decimetrih, kvadratnih 
centimetrih. 

Pretvornik med sosednjima enotama je 100. 

Novi ploščinski enoti sta ar in hektar. 

1ar = 100 m2 

1 ha = 100 ar 

PREBERI BESEDILO V DZ IN REŠI NALOGE  

34-40 

 

 


