
MATEMATIKA – torek -  21. 4. 2020- 8c - 3 skupina 

1. REŠITVE nalog         

Če si rešil prav , naredi kljukico , drugače pa popravi in dopolni. Graf mora biti označen, 

točke morajo biti povezane.  

x – teža grozdja (kg) y -  cena grozdja ( €) Točka T(x, y) 

1 2 (1, 2) 

3 6 (3, 6) 

4 8 (4, 8) 

7 14 (7, 14) 

10 20 (10, 20) 

9 18 (9, 18) 

8 16 (8, 16) 
 

 
Odgovori: Prepiši odgovore, ker so del pravila 

Kaj Opaziš? Vse točke naraščajo na grafu enakomerno in ležijo na isti premici. 

Zakaj se imenuje razmerje med količinama premo? Ker skozi točke lahko narišeš premico ali 

poltrak, se razmerje imenuje PREMO. 

 

1. Liter soka stane 1,24 €. Koliko stanejo 4 litri soka? 

Rešitev: 4 ·1,24 = 4,96€.   4 litri soka stanejo 4.96€. 

2. V eni uri zasluži delavec 7 €. Koliko zasluži v 8 urah? 

Rešitev: 7 · 8 = 56 €         V 8 urah delavec zasluži 56€. 

 



3. Delavec dela 40 ur v tednu. Koliko ur opravi 143 delavcev v 1 tednu?  

Rešitev: 40 · 143 = 5720        143 delavcev opravi 5720 ur v 1 tednu. 

 

2. V zvezek prepiši naslov in datum.  Ne piši besedila z zeleno barvo. 

NALOGE IZ PREMEGA SORAZMERJA 

Cilj : Reševali bomo nekaj osnovnih in lahkih nalog za boljše razumevanje premega sorazmerja 

in urjenje računskih operacij. Rešuj na isti način, kot zgornje naloge 

 

Sklepanje iz enote na več enot 
 

 

 

 
NALOGE 

1. V zidu ob hiši smo našteli v eni vrsti 95 opek. Zid ima 9 vrst. Koliko opek je v tem zidu? 

2. Zvok napravi v 1 sekundi 334 m dolgo pot. Kako daleč se je zabliskalo, če smo zaslišali 

grom  13 s po blisku? 

3. Tiskovna pola ima 16 strani. Koliko strani ima učbenik z osmimi polami skupaj? Koliko 

stranic ima tiskovna pola, če računaš za vsako stran 30 vrstic? 

4. 1 kg kave stane 18€. Koliko stane 5 kg (3,5 kg, 2,75 kg, 7kg) kave?  

Rešitve zapiši v tabelo in nariši graf.  (REŠI NA ISTI NAČIN KOT JE ZGORNJA TABELA IN 

GRAF (rešitve prejšnje naloge)). 

5. 1 l lanenega olja tehta 0,96 kg. Koliko tehta 10 l ( 4,7 l, 3 l, 5 l) olja? Rešitve zapiši v 

tabelo in nariši graf.   

 
Tvoje delo lahko slikaš, ali skeniraš in mi ga pošlješ: 

laura.cebulj@gmail.com 

 

1. Še sporočilo DMFA (društva matematikov in fizikov) za vse, ki ste se prijavili na 

matematično tekmovanje KENGURU. 

Vsi srčno upamo, da bomo s skupnimi močmi uspeli širjenje epidemije v Sloveniji čim prej ustaviti v 

tolikšni meri, da se bodo otroci lahko vrnili v šolo. V tem primeru DMFA Slovenije namerava izvesti 

šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje (Mednarodni matematični kenguru) čim prej po ponovnem 

začetku šole. 

 

Da pa bodo otroci lažje počakali na letošnje tekmovanje, je sedaj možno spletno reševanje nalog še za 

eno od preteklih let. Naloge so dostopne na naslovu 

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

 

NAVODILO: 

 Naloge rešuj v zvezek (zraven zapiši številko naloge). 

 Izračunaj 

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

