
NAVODILA ZA DELO  Sreda, 15. 4. 2020 

 

Pozdravljeni učenci. Kako ste?  

Prejšnji teden ste spoznali pravilne večkotnike in njihove lastnosti, s pomočjo katerih lahko pravilne 

večkotnike tudi narišemo. Danes bomo to znanje še malce utrjevali. 

 

PONOVIMO: 

POMNI: Vsi pravilni večkotniki imajo vse stranice enako dolge in vse kote skladne! 

Velikost posameznega kota v pravilnem večkotniku izračunamo tako, da: 

1. najprej izračunamo vsoto vseh notranjih kotov: (𝑛 − 2) ∙ 180° 

2. nato pa izračunamo, koliko meri en kot tako, da vsoto notranjih delimo s številom kotov. 

 

Najprej si oglej še rešitve od petka: 

1. b) n = 10 

Najprej moramo izračunati vsoto notranjih kotov v večkotniku: (𝑛 − 2) ∙ 180° 

(10 − 2) ∙ 180° = 8 ∙ 180° = 1440° 

Ker so v pravilnem večkotniku vsi koti enaki in ker je v tem primeru kotov 10 (ker imamo 10-kotnik), 

moramo vsoto vseh notranjih kotov deliti z 10. 

1440°: 10 = 144° 

Odgovor: Velikost notranjega kota v pravilnem 10-kotniku je 144°. 

 

3. a)  

Pred začetkom risanja moramo najprej izračunati, koliko meri en kot. 

POSTOPEK: 

3. Najprej izračunamo vsoto vseh notranjih kotov: (𝑛 − 2) ∙ 180° = (6 − 2) ∙ 180° = 4 ∙ 180° = 720°  

4. Nato izračunamo, koliko meri en kot tako, da vsoto notranjih delimo s številom kotov: 

720°: 6 = 120°  

POSTOPEK RISANJA: 

1. Narišemo stranico AB = 3 cm 

2. Iz obeh oglišč odmerimo kot 120° in narišemo kraka kotov. 

3. Na obeh krakih odmerimo 3 cm in označimo oglišči C in F. 

4. Iz oglišč C in F zopet odmerimo kot 120° in narišemo kraka kotov. 

5. Na obeh krakih zopet odmerimo 3 cm in označimo oglišči D in E. 

6. Povežemo D in E in dobimo šestkotnik. 

 

 



 

V zvezek reši še naslednje naloge: 

1. Izračunaj število diagonal večkotnika, ki ima vsoto notranjih kotov 900°. 

2. Nariši pravilen šestkotnik s stranico 2,8 cm. 

3. Nariši pravilen sedemkotnik s stranico 2 cm. 

 
OBVEZNO RIŠI Z RAVNILOM! 
 

 

Rešene naloge oddaš v mapo v Driveu na povezavi 

https://drive.google.com/drive/folders/1U5eE9CSGJW_Runpo1aEiODtqzX54tJ71?usp=sharing   

Svojo nalogo shranite z imenom: Ime_Priimek. Če imate več slik za eno nalogo, jih shranite z 

imenom: Ime_Priimek_številka. Nalogo oddate tako, da preprosto odprete mapo, kjer je 

naloga shranjena in jo z miško prenesete v Drive v mapo z ustreznim datumom. Potrudi se, da 

nalogo oddaš čim prej, da ti lahko nalogo dobro pregledam. Če boš nalogo oddal prepozno, si 

rešitve dobro preglej sam, ko bodo te objavljene. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1U5eE9CSGJW_Runpo1aEiODtqzX54tJ71?usp=sharing

