
TEKSTNE NALOGE   IZ GEOMETRIJE  

 

1. Obseg trikotnika meri 37 dm. Druga stranica je za 2 dm daljša od 

prve, tretja pa 5 dm daljša od prve. Koliko merijo stranice trikotnika? 

 

 

 

2. Obseg trikotnika meri 48 cm. Druga stranica je za 5cm daljša od 

prve, tretja pa 2 cm daljša od druge. Koliko meri vsaka stranica? 

 

 

3. Obseg pravokotnika meri 44 cm. Širina pravokotnika je za 2 cm 

krajša od dolžine. Izračunaj stranice pravokotnika! 

 

 

4. Obseg pravokotnika meri 150 m. Dolžina je za 5 m daljša od širine. 

Koliko meri vsaka stranica? Kolikšna pa je njegova ploščina? 

5. Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet 

tretjin tretjega kota. Določi njihovo velikost!  

6. *Pravokotni trikotnik ima obseg 60 dm. Prva kateta je tri četrtine 

druge, hipotenuza pa meri 25 dm. Izračunaj dolžino stranic in 

ploščino trikotnika!                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKSTNE NALOGE   IZ GEOMETRIJE  

 

1. Obseg trikotnika meri 37 dm. Druga stranica je za 2 dm daljša od 

prve, tretja pa 5 dm daljša od prve. Koliko merijo stranice trikotnika? 

 

( 10 dm, 12 dm, 15 dm) 

 

 

2. Obseg trikotnika meri 48 cm. Druga stranica je za 5cm daljša od 

prve, tretja pa 2 cm daljša od druge. Koliko meri vsaka stranica? 

( 12 cm,17 cm,19 cm) 

 

 

3. Obseg pravokotnika meri 44 cm. Širina pravokotnika je za 2 cm 

krajša od dolžine. Izračunaj stranice pravokotnika! 

( 10 cm, 12 cm) 

 

 

4. Obseg pravokotnika meri 150 m. Dolžina je za 5 m daljša od širine. 

Koliko meri vsaka stranica? Kolikšna pa je njegova ploščina? 

( 35 m, 40 m, 1400 m2)  

 

5. Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet 

tretjin tretjega kota. Določi njihovo velikost!  

(200, 600, 1000) 

 

6. *Pravokotni trikotnik ima obseg 60 dm. Prva kateta je tri četrtine 

druge, hipotenuza pa meri 25 dm. Izračunaj dolžino stranic in 

ploščino trikotnika!                                                          

(20 dm, 15 dm, 150 dm2) 

 

  


