
GEOMETRIJA 
 

- je ena najstarejših vej matematike, ki se ukvarja s točkami, premicami, ploskvami in telesi ter proučuje 

njihove lastnosti in odnose v prostoru.  

 

 

točke črte ploskve telesa 

- predstavimo jih s piko 

ali majhnim krožcem. 

Oznaka: velike tiskane   

               črke 

 

                    A 

   

 

           B 

                          C 

- so množice točk, ki 

imajo eno samo 

razsežnost. 

Oznaka: male tiskane  

              črke  

Ločimo: 

a) sklenjene črte 

                                n 

            

b) nesklenjene črte 

                            k 

 

Med črtami so posebno 

pomembne premice.  

 

- so geometrijski objekti, 

ki imajo dve razsežnosti. 

Med ploskvami so 

posebno pomembne 

ravnine.  

 

Oznaka ravnin:  

velike pisane črke 

- so geometrijski objekti, 

ki imajo tri razsežnosti.  

 

 

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI 
 

a) DALJICA: Daljica je omejena ravna črta. Točki, ki omejujeta daljico imenujemo krajišči daljice.  

                                                             A (krajišče)        daljica                                     B (krajišče)        nosilka daljice 
                                                                                             
Oznaka daljice:     daljica AB 

 

Daljici lahko izmerimo dolžino. Dolžino daljice zapišemo: |AB| 

 

b) PREMICA – je neomejena ravna črta, ki se na obe strani razteza v neskončnost.  

Oznake: male črke (a, b, c, p, r, s …)    

                                                                                                      p      

 
 

 

Medsebojna lega premic                                                                                                             A        p 

1. Premici imata eno skupno točko. Pravimo, da se premici sekata, in skupno točko                           r            

imenujemo presečišče premic.    Zapis: p ∩ r = {A} 

Če se premici sekata pod pravim kotom, pravimo, da sta pravokotni. 

 p Oznaka: p  r 

 

 r 

 

 

 

                                                                                  

2. Premici nimata skupne točke. Pravimo, da sta premici                                                                     p 

vzporedni. Oznaka: p || r.                                                                                                                  r 

         p ∩ r = 0 
 

 

A 



 

c) POLTRAK: Poltrak ima začetek, konca pa ne. 

                                

                                                  poltrak           A (izhodišče)        poltrak                  nosilka poltraka 

 

Oznaka poltrakov: male tiskane črke (ponavadi h, k) 

 

DOLŽINA DALJICE IN RAZDALJA MED DVEMA TOČKAMA:  

 

- Dolžino daljice s krajiščema A in B označimo kot |AB|. Osnovna dolžinska mera je meter.  

- Razdalja med točkama A in B je dolžina daljice AB. Zapišemo tudi kot d (A,B)  

 

 

SKLADNOST DALJIC  

 

Dve daljici sta skladni, če sta enako dolgi.  

 

 D 

 B 

 C 

    A 

 

                AB  CD 


