
MATEMATIKA (8. d)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Splošno navodilo: Vse naloge, ki jih rešuješ v zvezek označi z 
datumom, da bo jasno razvidno kaj spada pod posamezen dan. 

Učencem sem dosegljiva:
dopoldne od 8:00 - 10:00 in 
popoldne od 13:00 do 15:00 na 
naslov: ursa.zitko@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 V zvezek napiši KRATEK povzetek premega sorazmerja. (samo 
pomembne stvari, kot so: definicija, enačba, koeficient, graf) 
Pomagaj si z zvezkom ali učbenikom na straneh 114-119. Nato pa 
rešiš 3 poljubne naloge iz učbenika na strani 116 in 3 poljubne 
naloge na strani 120. --> to je samo ponovitev prejšnjega tedna. (V 
mislih imej, da se težavnost stopnjuje z vsako nalogo. Delaš torej 
naloge glede na tvojo zmogljivost.)

Naloge samostojno preveriš s pomočjo rešitev, ki 
jih najdeš 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 na elekronski 
naslov.  

premo sorazmerje kot 
odsotni račun

ODSTOTNI RAČUN
Za to snov rešiš 4 poljubne naloge iz učbenika na strani 123. Ko to 
končaš na spletni učilnici odpreš učni list - odstotni račun kot premo 
sorazmerje. Rešiš VSAJ 5 nalog s tega učnega lista. (V mislih imej, 
da se težavnost stopnjuje z vsako nalogo. Delaš torej naloge glede 
na tvojo zmogljivost.)

Naloge samostojno preveriš s pomočjo rešitev, ki 
jih najdeš v spletni učilnici (Matematika - 
Skrivnosti števil in oblik 8 - rešitve) in 
(Matematika - rešitve - odstotni račun kot premo 
sorazmerje). V kolikor rešitev ni pravilna in ne 
najdeš napake lahko nalogo slikaš in mi jo 
pošlješ na elekronski naslov. 

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

