
MATEMATIKA (8. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Splošno navodilo: Vse naloge, ki jih rešuješ v zvezek označi z 
datumom in naslovom, da bo jasno razvidno, kaj je bilo napisano in 
reševano na ta dan. Vse naloge rešuj v ŠOLSKI zvezek.

Za vprašanja sem dosegljiva :   
8.30 - 10.30                                     
16.00 -18.00 alenkame@gmail.
com 

Vse dodatno gradivo (učni listi) in rešitve (učbenika in učnih listov) 
bodo dostopni v spletni učilnici, ki jo najdete na spodnji povezavi. Za 
dostop se ni potrebno prijavljati in ne potrebujete gesla.
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=22087

Premo sorazmerje
(ponovitev)

Ponovi, kaj je premo sorazmerje in kaj je količnik premega 
sorazmerja. Če še nisi, reši naloge na str. 116/2.-7. (V mislih imej, da 
se težavnost stopnjuje z vsako nalogo. Delaj naloge glede na tvojo 
zmogljivost.)

Hitrejši in uspešni lahko rešite tudi naloge 10. in 13.

Naloge samostojno preverijo s 
pomočjo rešitev, ki jih najdejo v 
spletni učilnici (Matematika - 
Skrivnosti števil in oblik 8 - 
rešitve). V kolikor rešitev ni 
pravilna in ne najdeš napake lahko 
nalogo slikaš in mi jo pošlješ. 

Grafi in enačbe premega 
sorazmerja

V zvezek napiši povzetek snovi Grafi in enačbe premega sorazmerje 
iz UČ str. 117-119. 
Nato reši naloge na str. 116/1., 2., 4., 6. (V mislih imej, da se 
težavnost stopnjuje z vsako nalogo. Delaj naloge glede na tvojo 
zmogljivost.)

Hitrejši in uspešni lahko rešite tudi naloge od 8. do 10.

Naloge samostojno preverijo s 
pomočjo rešitev, ki jih najdejo v 
spletni učilnici (Matematika - 
Skrivnosti števil in oblik 8 - 
rešitve). V kolikor rešitev ni 
pravilna in ne najdeš napake lahko 
nalogo slikaš in mi jo pošlješ. 

Odsotni račun kot premo 
sorazmerje

V zvezek napiši povzetek snovi Odsotni račun kot premo sorazmerje 
iz UČ str. 121-122. 
Nato reši naloge na str. 122, 123/2.,3., 4., 6., 7., 8. (V mislih imej, da 
se težavnost stopnjuje z vsako nalogo. Delaj naloge glede na tvojo 
zmogljivost.)

Hitrejši in uspešni lahko rešite tudi naloge od 11. do 13.

Naloge samostojno preverijo s 
pomočjo rešitev, ki jih najdejo v 
spletni učilnici (Matematika - 
Skrivnosti števil in oblik 8 - 
rešitve). V kolikor rešitev ni 
pravilna in ne najdeš napake lahko 
nalogo slikaš in mi jo pošlješ. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=22087

