
NAČRTOVANJE DELTOIDA 

Pomembne lastnosti deltoida ste že spoznali in jih predelali. Te lastnosti so zelo pomembne 

pri načrtovanju in jih je potrebno upoštevati že pri risanju skice. Da vam bo šlo načrtovanje 

lažje predlagam, da si na skici jasno označite katere podatke vse poznamo, če upoštevamo 

vse skladnosti stranic in kotov. Če ponovimo: 

- V deltoidu sta skladni stranici a (AB) in b (BC) ter c (CD) in d (AD). 

- Diagonali se sekata pravokotno. Diagonala f razpolavlja diagonalo e. Diagonala f je 

somernica deltoida in poteka od točke B do D. 

- V deltoidu sta skladna kota α in γ. Kota β in δ NISTA skladna, ju pa diagonala f 

razpolavlja. 

 

V zvezek prepišite zglede. Priporočam, da si napišete tudi poteke načrtovanja, tako boste 

vedno lahko pogledali, kako poteka načrtovanje posameznega primera. Namig: zelo podobni 

primeri so v učbeniku, katere boste potem samostojno reševali.  

ZGLED: Nariši deltoid s podatki. 

a = 2,5 cm 

f = 3,5 cm 

α = 120° 

 

 

Postopek načrtovanja: 

1. Že na skici sem označila, da podatki, ki so podani sestavljajo trikotnik. Ker je deltoid osno 

someren, bomo torej narisali trikotnik in ga čez diagonalo f prezrcalili ter tako dobili deltoid. 

2. Narišemo stranico a (AB).  

3. V oglišču A odmerimo kot 120°. 

4. V šestilo vzamemo razdaljo diagonale f (3,5 cm). Šestilo zapičimo v točko B in narišemo 

lok. Kjer lok seka krak kota α, ki smo ga narisali, dobimo  točko D.  

5. Točke A, B in D povežemo v trikotnik.  

6. Čez diagonalo f zrcalimo točko A. Še znamo zrcaliti čez premico? Narišemo pravokotnico 

na diagonalo f čez točko A. S šestilom prenesemo razdaljo od točke A do diagonale f na 

drugo stran naše pravokotnice. Tam dobimo točko C. 

7. Povežemo vse 4 točke v deltoid. 



ZGLED: Nariši deltoid s podatki. 

a = 6 cm 

c = 4 cm 

e = 6 cm 

 

 

 

 

Postopek načrtovanja: 

1. Kot vidimo na skici lahko deltoid razdelimo na dva enakokraka trikotnika.  

2. Narišemo diagonalo e (AC). 

3. V šestilo vzamemo razdaljo stranice c (4 cm). Zapičimo se v točko A in narišemo lok, 

enako naredimo v točki C. Kjer se loka sekata dobimo točko D. 

4. Podoben postopek ponovimo na spodnjem delu deltoida (drugi enakokraki trikotnik). V 

šestilo vzamemo razdaljo stranice a (6 cm). Zapičimo šestilo v točko A in naredimo lok, 

zapičimo šestilo v točko C in narišemo lok. Kjer se loka sekata dobimo točko B. 

5. Vse 4 točke povežemo v deltoid in ga označimo. 

 

ZGLED: Nariši deltoid s podatki. 

e = 2,5 cm 

f = 4,5 cm 

c = 2 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Ker sta c in d skladni, lahko obkrožimo 

tudi podatek d. Ker sta a in b skladni, 

lahko obkrožimo tudi podatek b. 



Postopek načrtovanja: 

1. Narišemo diagonalo e (AC). 

2. Ker je diagonala f pravokotna na e in jo razpolavlja je to pravzaprav simetrala stranice e. 

Narišemo simetralo stranice e in dobimo nosilko za diagonalo f. 

3. V šestilo vzamemo razdaljo stranice c (2 cm). Zapičimo šestilo v točko C in narišemo lok. 

Kjer lok seka simetralo, ki smo jo narisali v 2. koraku, dobimo točko D. 

4. Od točke D odmerimo na simetrali dolžino diagonale f (4,5 cm). Na tej razdalji dobimo 

točko B. 

5. Vse 4 točke povežemo v deltoid in ga označimo. 

 

 

ZGLED: Nariši deltoid s podatki. 

c = 5 cm 

b = 6,7 cm 

δ = 100° 

 

 

 

 

 

Postopek načrtovanja: 

1. Narišemo stranico c (CD). 

2. V točki D odmerimo kot δ (100°). 

3. Na kraku kota δ odmerimo dolžino stranice d (ki je enaka stranici c). Na razdalji 5 cm 

dobimo točko A. 

4. V šestilo vzamemo dolžino stranice b (6,7 cm). Šestilo zapičimo v točko C in narišemo lok, 

nato zapičimo šestilo še v točko A in narišemo lok (tudi dolžina 6,7 cm, saj je a = b). Kjer se 

loka sekata dobimo točko B. 

5. Vse 4 točke povežemo v deltoid in ga označimo. 

 

 

Ker sta c in d skladni, lahko obkrožimo 

tudi podatek d. Ker sta a in b skladni, 

lahko obkrožimo tudi podatek a. 


