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UTRJEVANJE ZNAJA MEDSEBOJNA ODVISNOST KOLIČIN 

 

1. V KS nariši točke: A(3, -1); B(-3, -4), C(1, 4); D(-2, -5) 

Točke poveži.  

Točko A prezrcali čez ordinatno os in zapiši koordinate točke A'. 

Točko B prezrcali čez abscisno os iz zapiši koordinate točke B'. 

Točko C prezrcali čet koordinatno izhodišče in zapiši koordinate C'. 

Točko D prezrcali čez točko A in zapiši koordinate točke D'. 

2 . Napiši ,v kakšni odvisnosti sta količini:  

a) hitrost vlaka – prevožena pot ob enakomerni hitrosti 
b) stranica kvadrata – obseg 
c) število delavcev – čas za opravljeno delo 
d) hitrost avta – čas v kateri prevozi  pot 100 km 
e) masa krompirja – znesek za dano maso 
f) cena avtomobila – barva avtomobila 
g) naravno število – njegov trikratnik 
h) število učencev – plačilo prevoza na učenca 

 

3. Dopolni preglednico, v kateri sta količini: (zapiši enačbi obeh sorazmerij) 
a) premo sorazmerni:    b) obratno sorazmerni 

 

 

 

 

 

  

4. Izračunaj: 

a) Za koliko % se je spremenila cena, če se je znižala iz 160 € na 50 €? 

b) Koliko je dolga pot, če smo prevozili 30 % poti, ostalo pa nam je še 100 km poti do konca? 

 

5. Prvi avto je porabil 12 litrov bencina na 180 km dolgi poti, drugi pa 15 litrov na 240 km dolgi poti. Kateri avto 

je pri porabi goriva varčnejši? 

 

x 1 6   1000 

y  30 45 100  

k      

x 2 3 5  100 

y  8  48  

c      

Učenci prav lepo pozdravljeni!  

https://www.youtube.com/watch?v=Y3PQ0vIn74I 

Danes bomo utrjevali.  

Pripravi zvezek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3PQ0vIn74I


6. Graf ponazarja prevoženo pot jadrnice po Jadranu. 

 

a) Koliko dni je jadrnica potrebovala za prvih 400 km? 

b) Koliko dni je mirovala? 

c) Koliko km je preplula v prvih 14 dneh? 

d) Kateri dan je bila na polovici poti? 

e) Koliko km je prejadrala zadnja dva dneva? 

 

Fotografije rešenih nalog mi pošlji na drive. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BCVYeAhwkih6UKq2751QaBZSwpl37cgV?usp=sharing 

 

 

Ostanite dobro!    Učiteljica Ana Š. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BCVYeAhwkih6UKq2751QaBZSwpl37cgV?usp=sharing

