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NAVODILA ZA POUK MATEMATIKE NA DALJAVO ZA 8. RAZRED 

 

Navodila za učence: v spodnji tabeli so po skupinah zapisana navodila za delo od posameznega učitelja matematike. 

Sledite navodilom. Naloge ne bodo prezahtevne in ne predolge, zato jih boste zmogli vsi narediti.  Zapisan je tudi 

kontaktni mail učiteljev za nastala vprašanja. Odgovarjali bomo med 8. in 14. uro vsak dan. 
 

SREDA, 25. 3. 2020 

 

Skupina, učitelj, mail Navodila za delo 
 

1. skupina 
M. Cencelj 
marina.cencelj@guest.arnes.si Matematika_8.r _SKUPINA 1_učiteljica Marina Cencelj             Pozdravček !      

Oglasite se mi po e-pošti , če boste naleteli na težavo. Lahko pa mi samo sporočite, kako gre. Bodite v 
navezi s sošolci, saj veste »Več glav, več ve«. 
 

Pregled rešitev nalog  (ponedeljek, 23. 3. 2020) Preverite pravilnost rešitev. 
  



  



 
 
Ne pozabite zapisov v zvezek☺☺☺, ki služi kot dnevnik učenja  na daljavo. 
 

UTRJEVANJE : koordinatni sistem, premo in obratno sorazmerje          
Špela se preizkusi :  
U str. 137/1,2 in U str. 138/3-9  (1. del ☺)                               Datum:  25. 3. 2020 

 
NAVODILO: 
 

1. skrbno preberite navodilo naloge, 
2. v zvezek jasno označite zaporedno številko naloge, 
3.  izpišite podatke, 
4. zapišite potek reševanja, 
5. zapišite odgovor, če to naloga zahteva. 
6. Bodite samostojni, pobrskajte po učbeniku, zvezku ☺ 
7. Preverite pravilnost rešitev na povezavi 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1 

8. Če kljub vašemu trudu, katere od nalog ne boste znali, »ni panike«, ker v četrtek »prihaja« pomoč 
(podrobne rešitve posameznih nalog). 

9. Srečno ☺  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1


 

2. skupina 
R. Osolnik 

robert.osolnik@guest.arnes.si 

NAVODILA ZA DELO DOMA 
 

MATEMATIKA, 8. RAZRED, SKUPINA 2, SREDA, 25.3.2020 
V zvezek napiši naslov: Obratno sorazmerje - utrjevanje 
Živijo učenci! 
Danes bo naša ura malo bolj interaktivna, saj boste na koncu rešili en matematični kviz na temo premega in obratnega 

sorazmerja, ter seveda odstotkov. Najboljši učenci bodo nagrajeni 😊, tako da se res splača potruditi in čimbolje rešiti naloge. 
Preden pa se lotimo tega izziva bomo rešili naslednje naloge o obratnem sorazmerju: 

1. naloga  
20 študentov 48 dni raznaša letake. Koliko študentov bi moralo biti, da bi enako število letakov raznosili v 40 dneh, če vsi 
delajo enako učinkovito? Zapiši še enačbo obratnega sorazmerja. 
 

2. Naloga 
Dopolni tabelo, če veš, da sta količini x in y obratno sorazmerni. Pare točk nato vriši v koordinatni sistem. Namig: produkt pri 
obratnem sorazmerju je konstanten (stalen). 
 

x 1 2 4 8 16 
y  8   1 

𝑥 ∙ 𝑦  16   16 
 
Sedaj pa se lotimo računalniškega kviza. Dobro preberi vsa navodila in si pripravi vse potrebno. 

1. Na spletni strani https://kahoot.it/ vpiši PIN: 0877163  

2. V polje Insert Nickname (vnesite vzdevek) vpišite svoje ime in priimek. Nato kliknite gumb V redu, pojdi! 
3. Odprla se vam bodo različna vprašanja na temo premo, obratnega sorazmerja. Vsa vprašanja so časovno omejena, 

vendar mislim, da boste vprašanja rešili hitreje. V kvizu je 11 vprašanj, nekaj nalog boste najbrž morali rešiti na list, 
zato si pripravite potrebščine (list, svinčnik). 

4. Ko boste rešili vseh 11 vprašanj, bom dobil rezultate vašega reševanja. Kot sem obljubil, bom najboljše učence 
nagradil. 

5. Kviz bo na voljo do četrtka, 26.3.2020, do 12 ure. 
 

VELIKO USPEHA 😊 
Za vprašanja sem vam na voljo na robert.osolnik@guest.arnes.si 
 

Lep dan in ostanite zdravi. 
Učitelj Robert 

 
 

https://kahoot.it/
mailto:robert.osolnik@guest.arnes.si


 

3. skupina 
P. Seničar 

polona.senicar@guest.arnes.si 

ali skupina Viber ☺ 

Pozdravljeni osmošolci!  

Danes bomo utrjevali naloge  z obratnim sorazmerjem. 

Najprej preveri rešitev naloge od ponedeljka: 

Vaja 1 

a) Izpolni preglednico, če veš, da sta količini obratno sorazmerni. 

 
𝒙 2 4 6 3 −3 −2 −4 
𝒚 6 3 2 4  −𝟒 −6 −𝟑 

𝒙 ∙ 𝒚 12 12 12 12 12 12 12 

 

b) Zapiši enačbo obratnega sorazmerja:  
𝒙 ∙ 𝒚 = 𝟏𝟐 

c) Nariši graf obratnega sorazmerja. 

 

 

 

Vaja 2 

x 1 2 3 6 



y 6 3 2 1 

 

Upam, da ste tudi vi prav rešili ☺ 

____________________________________________________________ 

Napišite v zvezek : Utrjevanje OBRATNEGA SORAZMERJA, 25.3.2020 

Navodilo: naloge so kratke, lahko jih natisneš in nalepiš v zvezek ali pa le rešitve zapiši v zvezek … 

jutri dobiš rešitve. 



 



 



 



 

 

 

 

 

4. 

 
Jutri dobite rešitve, da jih boste preverili.  



Vse dobro, učiteljica Polona 

 

 

4. skupina 
Dijana Milinković 
dijana.milinkovic@guest.arnes.si 

NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DELO PRI MAT 8. R                                      25. 3. 2020 

 

1) Najprej preglejmo domačo nalogo: 



 



Če si se kje pri reševanju zmotil in ne veš zakaj, mi piši, da takoj razrešimo problem.  

 

Ostala nam je še zadnja snov preden zaključimo poglavje FUNKCIJE IN SORAZMERJA. 

 

 

 

Napišite nov naslov: PROCENTNI RAČUN KOT PREMO SORAZMERJE.  

UČ 121,122 

 

Prepiši tisto, kar je napisano z odebeljeno pisavo. 

 

Se še spomnite bistva premega sorazmerja: če eno količino 2x (5x) povečamo se tudi druga količina 2x 

(5x) poveča. Isto velja, če količino zmanjšamo. 

 

To smo z enačbo zapisali: 

y = k ∙ x,  

pri čemer je y odvisna količina, x neodvisna količina in k konstanta (koeficient). 

Poglejmo si naslednjo nalogo:  

Peter zasluši 680 evrov vsak mesec. Od tega porabi 25 % za najemnino, 20 % za položnice, 10% za 

prevoz v službo. Koliko denarja mu ostane vsak mesec? 

 

Najprej določimo, da je 600 evrov celota, torej 100%. Sedaj seštejmo njegovo porabo v procentih:  

25% + 20% + 10% = 55% 

100% - 55% = 45% 

Vsak mesec mu torej preostane 45 %.  

Sedaj moramo procente pretvoriti v denar (evre). 

Zapišimo to v obliki, ki smo je vajeni: 

Procenti in denar sta PREMO SORAZMERNI količini. 

Iz 100% pridemo na 25%, tako da levo stran delimo s 4. Isto torej storimo še na desni: 



 

 

Nalogo bi lahko izračunali tudi bolj direktno (hitreje). Že zgoraj smo ugotovili, da mu ostane 45% 

celotne plače. Sedaj samo poračunajmo, koliko denarja je to. 

Iz 100% pridemo na 45% tako, da delimo s 100 in nato množimo s 45 oziroma da 100% množimo s         

. 𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎
  



 

Preverimo, ali sta količini deleži (denar) in odstotki premo sorazmerni. Koeficient premega sorazmerja 

mora biti v vseh primerih enak, torej stalen. 

y – denar,  x – procenti ; y = k ∙ x   ->   k =  
𝒚

𝒙
  

Velja: y = k  

 
Količnik (koeficient) je stalen in predstavlja 1 % celote  oziroma 1 % plače (6 = 1% od 600 ), zato 

sta količini denar (delež) in odstotki premo sorazmerni. 

Deleži in odstotki sta premo sorazmerni količini. Količnik je razmerje med deležem in odstotki in 

je konstanten. 

k =  
𝐝𝐞𝐥𝐞ž𝐢

𝐨𝐝𝐬𝐭𝐨𝐭𝐤𝐢
 

 

Za vajo reši naloge v učbeniku:  122/ 2. in 123/3. in 4. (10*. po želji) 

 

Za vprašanja in pomoč sem na voljo preko eAsistenta ali premo mail-a: 



dijana.milinkovic@guest.arnes.si  

 

Pa lep dan in uspešno reševanje nalog želim, Dijana Milinković 

 

 

mailto:dijana.milinkovic@guest.arnes.si

