
 
 

NAVODILA ZA TA TEDEN : 

Zadnja domača naloga je večini dobro uspela. S tem ste ponovili bistvene stvari, ki jih je potrebno 
poznati pri večkotnikih. Je pa res, da imajo večkotniki kar nekaj formul tudi za zapomniti.  

Pri drugem delu naloge, vas je velika večina odgovorila, da način dela v prihodnje ne bi spreminjali. 
Nekaj vas je tudi omenilo, da bi lahko v prihodnje se srečali na kakšni videokonferenci. Tudi to bomo 
izvedli. Je pa trenutno je najbolj važno, da delate sproti vsak teden po navodilih.  

Če bi bili pri pouku, bi v tem tednu delali takole: 

1. dan: Nov velik naslov KROG in manjši podnaslov DELI KROGA 

2. dan: OBSEG KROGA 

3. dan: Vadimo obseg kroga 

Ta teden ne bo domače naloge za oddati :)  

KROG 
"Krog je geometrijski lik s posebnimi lastnostmi. Poznal ga je namreč že prazgodovinski človek. Našli 
so veliko sledi prebivališč s krožnim tlorisom. Lepoto kroga pa izrabljajo številni umetniki od starih 
časov do današnjih dni. Krog je od nekdaj privlačeval tudi matematike. Poglejmo si sedaj matematični 
definiciji kroga in krožnice." 

Krog je geometrijski lik, ki ga omejuje krožnica. 
Krožnica je sklenjena kriva črta, pri kateri so vse točke enako oddaljene od središča. 

      

 

DELI KROGA  
Nova velika tema pri matematiki je krog. Naučili se bomo računati obseg in ploščino kroga, kasneje še 
krožni lok in krožni izsek. Naprej pa bomo ponovili nekaj osnov pri krogu.  

Prepiši v zvezek. V šestilo vzemi 4 cm in nariši krog s središčem S. 

 

 



 
 

 

 

      POLMER - r - razdalja med središčem in točko na krožnici 

      PREMER - 2r - najdaljša tetiva, ki poteka čez središče  
      krožnice 

      TANGENTA ali DODTIKALNICA - premica, ki se krožnice  
      dotika v eni točki in je pravokotna na polmer 

      TETIVA - daljica, ki povezuje dve točki na krožnici 

 

 

      KROŽNI LOK - je del krožnice 

      KROŽNI IZSEK - je lik, ki je omejen z dvema    
      polmeroma in krožnim lokom 

      SREDIŠČNI KOT - ima vrh v središču kroga 

      KROŽNI ODSEK - del kroga, ki ga odreže premica   
      sekanta 

 

"Ker je krog lik mu seveda lahko računamo obseg in ploščino." 

OBSEG KROGA 

                                              

 

 

 
 

Za lažjo predstavo in razlago, kako se izračuna obseg kroga in od kje dobimo konstanto π - pi, si 
najprej oglej spodnji video: 

https://www.youtube.com/watch?v=oe637Wmb50A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oe637Wmb50A


 
 

Zapiši v zvezek: 

Obseg kroga je približno 3x večji od premera kroga.  

Obseg kroga je premo sorazmeren z njegovim premerom. 

Sorazmernostni koeficient je število pi – π.  

π je približno 3,14 oziroma  
ૠ

     

π je iracionalno število (ima neskončno mnogo decimalk) 

Formula za obseg kroga: 

o = 2 · r · π  

o = 2 π r        

 

Zgled:  

1. Okrogla cvetlična greda ima polmer 5 metrov. Približno koliko metrov ograje potrebujemo, da jo 
ogradimo?

 

2. Izračunaj obseg kroga s premerom 14 cm. Uporabimo približek π =  
ૠ

 .    

 



 
 

3. Koliko meri polmer kroga, če imamo podan obseg o = 25,12 cm? 

Naloga je obratna. Torej imamo podan obseg, želimo pa polm

 

 

 

Naloge za reševanje: Učbenik str. 164/ 1 - 13. Če želite lahko rešite tudi naloge "Zmorem tudi to". 

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

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



