
 

Matematika 7. razred , 20. 4. – 24.4.2020 

 

Moj  e-mail:  joze.ancelj@guest.arnes.si 

 

1. in 2. ura: Odstotki – utrjevanje 

Prepiši v zvezek in reši naloge iz učbenika: str. 180/ 9. naloga 

                                                                      str. 183/ 7. naloga 

                                                                       str. 184/ 7. in 9. naloga  

Pri vseh nalogah naj bo viden potek reševanja, tudi pri 9. nalogi, pri kateri prerišeš 

preglednico in jo izpolneš. 

Fotografiraj in pošlji na moj naslov, najkasneje v sredo 22. 4. 2020  

 

3. ura: Štirikotniki 

 

Začeli bomo poglavje o štirikotnikih.  

Že zelo dobro poznate dva znana štirikotnika, pravokotnik in kvadrat.  

V naslednjih urah boste spoznali nekaj značilnih štirikotnikov. Za začetek pa nekaj 

osnovnih stvari, ki veljajo za vse štirikotnike. 

V zvezek zapišite naslov: Štirikotniki  

Prerišite spodnjo sliko in prepišite  besedilo, ki ga imate tudi v učbeniku str. 137. 
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Osnovne pojme, ki ste jih zapisali v bistvu že poznate. 

V nadaljevanju nas zanimajo notranji koti poljubnega štirikotnika. 

 

 

 

Tudi ti nariši na list podoben štirikotnik, odtrgaj vogale(notranje kote), jih 

sestavi(seštej) in nalepi v zvezek, kot kaže zgornja desna slika.  

Zapiši, kaj je ugotovil Luka, oziroma kaj je izvedela Ana ? 

Fotografiraj in pošlji, nazadnje do predzadnjega četrtka v letošnjem aprilu. 

 

4. ura: Vsota notranjih in zunanjih kotov štirikotnika 

 

Preriši v zvezek in zvedeli boste, kaj je izvedela Ana, če še niste. 

 

 



 

Tudi spodnjo sliko preriši. Tokrat nas zanimajo zunanji koti. 

 

 

 

Še konkreten primer, da boste lažje naredili nalogo. 

 

 

 

 

Naloga: učbenik str. 140 / 3. in 4. a.  Rešitve teh nalog mi boste poslali po 

praznikih. Datum sporočim naknadno. 

 



 

 

Še nekaj za čez praznike(neobvezno), za tiste, ki radi rešujete naloge z 

matematičnega tekmovanja Kenguru. Na spodnji povezavi  so naloge s šolskega  

tekmovanja leta 2019, pa tudi z leta 2018. 

Predlagam, da rešujete naloge tako za svoj razred, kot tudi za nižje in višje razrede, 

pa tudi naloge, ki so jih reševali srednješolci. 

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx. 
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