
PRIPRAVE NA NPZ – GEOMETRIJA 

 
1. V enakokrakem trikotniku meri krak 5cm, njegova osnovnica pa 6 cm. Izračunaj njegovo višino 

in ploščino. 

2. Izračunaj dolžino kraka v enakokrakem trikotniku, ki ima osnovnico dolgo 12 cm, višino nanjo 

pa 8 cm. Izračunaj še njegov obseg in ploščino! 

3. Izračunaj dolžino hipotenuze v pravokotnem trikotniku, če merijo njegove katete 8 cm in 15 

cm. Koliko meri njegova ploščina? 

4. Dolžina hipotenuze v pravokotnem trikotniku meri 53 dm, ena kateta pa meri 28 dm. Koliko 

meri druga kateta in koliko njegov obseg? 

5. Višina v enakostraničnem trikotniku meri 12 cm. Koliko meri njegova ploščina? 

6. Ploščina enakostraničnega trikotnika meri 16 3  cm
2
. Koliko meri njegov obseg? 

7. Nariši trikotnik s podatki in mu očrtaj krog: a = 6 cm, b = 4 cm in   = 90
0
. 

8. Izračunaj kot    in   , , če meri  = 90
0
 in  = 48

0
. 

9. V enakokrakem trikotniku izračunaj kota ob osnovnici, če meri kot med krakoma 68
0
. 

10. Ploščina paralelograma meri 0,75 cm
2
, višina na stranico a pa 7,5 cm. Koliko meri stranica a? 

11. Paralelogram: a = 6dm, b = 4 dm, vb = 0,9 cm, o=?, p =? 

12. Ploščina deltoida meri 500 cm
2
 in dolžina ene diagonale 40 cm. Izračunaj dolžino druge 

diagonale! 

13. V enakokrakem trapezu meri višina 50 cm, osnovnica pa 70 cm in krak 30 cm. Koliko meri 

obseg tega trapeza, če meri njegova ploščina 1000 cm
2
? 

14. Ploščina trapeza meri 140dm
2
, njegovi osnovnici pa 12 dm in 8 dm. Koliko meri višina? 

15. Izračunaj število diagonal iz enega oglišča v petkotniku (osemkotniku)? Koliko pa je vseh 

diagonal? 

16. Izračunaj obseg in ploščino kroga s premerom 24 cm. 

17. Obseg kroga meri 26 m. Kolika je njegova ploščina? 

18. Ploščina kroga meri 380 cm
2
. Koliko meri njegov obseg? 

19. Poišči razmerje med številom stranic in številom diagonal v sedemkotniku. 

20. Izračunaj vsoto notranjih kotov šestkotnika in desetkotnika. 

21. Ploščina kroga meri 380 cm
2
. Kolikšen je njegov polmer in kolikšna njegova ploščina? 

22. Poišči središčno in osno somerne črke! 

23. Nariši zrcalne slike in zapiši z matematičnimi znaki: 

a) zrcaljenje čez premico                                       b) zrcaljenje čez točko 
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24. Koliko m
3
 lesa potrebujemo za lesen plot iz desk, ki so 2cm debele, 12 cm široke in 1,2 m 

dolge, če jih potrebujemo 240 komadov? 

25. Koliko papirje potrebuješ za izdelavo mreže kocke z robom 14 cm? Koliko litrov vode bi lahko 

vanjo nalili? 

26. Kdo ima večjo površino valj ( r = 8 cm, v = 12 cm) ali pravilna štiristrana prizma (a = 6 cm,   

v= 10 cm) ? V katero od teh teles lahko nalijemo pol litra vode? 

27. Kozarec v obliki stožca drži 2dl in je visok 5cm. Kako širok je? Koliko meri stranica tega 

stožca? 

28. Koliko m
2
 pločevine potrebujemo za streho štirih grajskih stolpov v obliki stožca z višino 8 m 

in premerom 4,6 m? 

 


