
 
MATEMATIKA 6                   UČENJE NA DALJAVO, (4. 5.-8.5.2020)  
7. teden 

POZDRAVLJENI ŠESTOŠOLCI ! 

Smo že v mesecu maju. Upamo, da ste se spočili in si nabrali novih moči za nadaljevanje 

učenja.  

V tem tednu si oglejte zvočno predstavitev učne snovi  Obseg kvadrata in pravokotnika. 

Zapiske v zvezek naredite po zvočni predstavitvi. Nato rešite naloge, ki so objavljene za 

rešitvami. 

Dodane so tudi rešitve nalog za teden od 20.4. – 24.4.2020. Natančno si jih preglejte in 

naredite popravo. Za vse nejasnosti sva učiteljici še vedno na razpolago na e- naslovih. 

Veseli bova vaših vprašanj in sporočil.  

Uspešno delo! 

 

REŠITVE NALOG 
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NALOGE    

Poglej si predstavitev, zapiši vso snov v zvezek, nato pa se loti reševanja nalog. 

 

1. Med spodnjimi trditvami izberi pravilne trditve, ki veljajo za pravokotnik in jih prepiši v zvezek:  
 
a) Pravokotnik je štirikotnik.  

b) Pravokotnik je kvadrat.  

c) Sosednji stranici sta vzporedni.  

d) Sosednji stranici sta pravokotni.  

e) Nasprotni stranici sta vzporedni.  

f) Nasprotni stranici sta pravokotni.  

g) Nasprotni stranici sta enako dolgi.  

h) Nasprotni stranici sta različno dolgi.  

i) Sosednji stranici sta lahko enako dolgi.  
 
                                                                                                                                                                    (Pravilne trditve: a, d, e, g, i)  

 
2. Reši zvezek še naloge iz učbenika str.146/1 (a, b), 3(a, c) – pomagaj si z rešenim primerom. 
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Preveri rešitve. 
 
 str. 146/1 a) 18,4 m          b) 44 dm = 4,4 m 
 
 str. 146/3: a) 50 m              c) 10,52 m  
 

3. Med spodnjimi trditvami izberi pravilne trditve, ki veljajo za kvadrat in jih prepiši v zvezek:  
 
a) Kvadrat je štirikotnik.  

b) Kvadrat je pravokotnik.  

c) Sosednji stranici sta vzporedni.  

d) Sosednji stranici sta pravokotni.  

e) Nasprotni stranici sta vzporedni.  

f) Nasprotni stranici sta pravokotni.  

g) Nasprotni stranici sta enako dolgi.  

h) Nasprotni stranici sta različno dolgi.  

i) Sosednji stranici sta enako dolgi.  

j) Vse stranice so enako dolge.  
 
                                                                                                                                                                    (Pravilne trditve: a, b, d, e, g, i, j)  

4. Reši v zvezek naloge iz učbenika str.146/1 c, 4(a, c) – pomagaj si z rešenim zgledom.  
 
 
Preveri rešitve. 
 
 str. 146/1 c) 128 cm = 1,28 m 
 
 str. 146/4: a) 52 dm              c) 268 cm  
 
 
 
 
 
5. Za konec pa še ena dodatna neobvezna naloga (za sladico ). 
 
 

KOLIKO KVADRATOV JE NA SLIKI?  
 
 
 


