
OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI 

 
1. Špela je sama izdelala verižico tako, da je na nitko natikala kroglice. Ko je verižico končala, jo je položila 

na mizo v obliki črte. 

Kroglice Špeline verižice so modeli za točke, vrvica pa je model za črto. 

 

Točka je osnovni geometrijski element. Lego točke ponazorimo s KRIŽCEM ali KROŽCEM.  

Točke označimo z velikimi tiskanimi črkami: A, B, C, D, E… 

Kaj dobimo, če v vrsto nanizamo več točk? Dobimo ČRTO.   

 

Kakšne črte lahko narišemo? 

 

 

 

 

RAVNE                                     KRIVE                                             SKLENJENE  NE SKLENJENE 

 

Ravne črte vedno rišemo z RAVNILOM (GEOTRIKOTNIKOM). 

 

ČRTA je množica med seboj povezanih točk. 

 

2. Koliko ravnih črt lahko narišemo skozi ti dve točki? Nariši! ENO 

 

                                x                                                        x 

                                A                                                       B 

 

Kako se imenuje neomejena ravna črta? PREMICA 

 

                l                                                                         l          

               A                                                                       B        p 

Premico označimo z MALIMI tiskanimi ali pisanimi črkami: a, b, c, p, s, t…   

 

PREMICA je neomejena ravna črta. 

 

Točka A leži na premici p, kar matematično zapišemo A Є p.  Točka B leži na premici p, kar 

matematično zapišemo B Є p .  

 

Nariši točko C, ki ne leži na premici p. Zapišemo: C Є p. 

 

Koliko skupnih točk imata dve premici, ki se sekata? ENO SKUPNO TOČKO. 

 

Dve premici se sekata v ENI  točki, ki jo imenujemo PRESEČIŠČE. Presek dveh premic označimo z 

matematičnimi simboli. a ∩ b = { P }                  Preberemo: » a PRESEK b je točka P« 

 

 

                                                        P 

                                                        x 

                                                                                                b 

                     a                    

 

3. Kadar ravno črto na vsaki strani omejimo s točko, dobimo DALJICO. Vsako mejno točko daljice 

imenujemo KRAJIŠČE. Na sliki označi daljico AB z rdečo barvo. 

                l                                                                        l 

               A                                                                       B 

Daljico označimo s krajiščema : AB, CD … 



 

Če je daljica AB del premice p, so vse točke daljice AB hkrati tudi točke premice p. 

Takrat premico p imenujemo NOSILKA daljice AB. 

 

                l                                                                        l 

               A                                                                       B       p 

 

                l                                                                       l 

               A                                                                       B 

Daljica AB  je množica nešteto točk med točkama A in B vključno s točkama A in B. 

 

Daljica je RAVNA črta, ki povezuje DVE  TOČKI. Točki imenujemo  KRAJIŠČI daljice. 

 

Daljici lahko izmerimo njeno DOLŽINO. Dolžina daljice je najkrajša razdalja med njenima 

KRAJIŠČEMA. 

 

Izmeri dolžino daljice AB. 7 cm 8 mm. Dolžino daljice matematično zapišemo: 

 |AB| = 7 cm 8 mm 

 

Nariši daljici |AB| =  4 cm in |CD| = 4 cm. 

 B D 

 

 C 

       A 

Kaj ugotoviš? Daljici AB in CD sta ENAKO DOLGI oziroma  SKLADNI. 

 

4. Kadar ravno črto omejimo s točko samo na eni strani, dobimo POLTRAK. POLTRAK ima ZAČETEK, 

konca pa NE, saj se nadaljuje v neskončnost. 

 

                l                                                                        l 

               A                                                                       B 

      začetna točka                                                          točka, 

ali izhodišče poltraka                                        skozi katero poteka poltrak 

 

Poltrak označimo z malimi črkami, najpogosteje sta to črki k in h, ali pa ga označimo kar POLTRAK AB 

(prva točka je oznaka krajišča).  

Na premici p izberemo točko T. Nariši! Koliko poltrakov z izhodiščem T dobimo? DVA POLTRAKA 

 

   ___________________________________________                                                    
 poltrak h T poltrak k p 

 

Dobimo DVA poltraka, ki ju imenujemo DOPOLNILNA poltraka. Označimo ju s k in h. 

 

5. Predstavljaj si list papirja na mizi. Vsi robovi lista se nadaljujejo v ravnini, ki jo določa miza. Predstavljaj 

si, da se tudi ravnina mize nadaljuje v vseh smereh in tako dobimo geometrijski pojem, ki ga imenujemo 

RAVNINA. 

 

 

 

 

 

Ravnino ponavadi označimo z veliko PISANO črko R. Ravnina je neomejena RAVNA ploskev. 

R 


