
PLOŠČINA KVADRATA – VAJE 
 

1. Določi ploščino. 

a)                                                               b)  

                               9 cm                                                                  14 m 

                                       

                 9 cm                                                               14 m   

2. Izračunaj neznano količino. 

a) Kvadrat s stranico 4,5 m ima ploščino __________. 
podatki:      računanje: 

skica:       

b) Kvadrat s stranico 7,8 dm ima ploščino ___________. 

podatki:      računanje: 

 

skica:       
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PLOŠČINA KVADRATA – VAJE 
 

1. Obseg kvadratne mize je 2,8 m. Koliko je ploščina mize? 

 

2. Izračunaj ploščino osenčenega lika. Nasvet: izračunaj ploščino pravokotnika in ploščini 

obeh kvadratov. 

 

3. Dolžina kvadratne ploščice je 25 cm. Koliko ploščic bi potrebovali za tla v kopalnici, ki 

merijo 7,2 m2? 
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PLOŠČINA KVADRATA – VAJE 
 

1. Janko ima dvorišče kvadratne oblike s stranico 4,5 m. Želi ga tlakovati s kvadratnimi 

ploščicami z obsegom 20 dm. Doma ima 75 takih ploščic. Ali jih ima dovolj? Če jih nima, 

koliko jih mora še dokupiti? Nariši skico. 

 

2. Kvadrat ima enako ploščino kot pravokotnik z dolžino 9 m in širino 4 m. Koliko meri 

ploščina kvadrata? Koliko meri stranica kvadrata? 

 

3. Na pismu dolžine 16 cm in širine 11,5 cm je znamka za 

0,50 €, ki je dolga in visoka 26 mm, nalepka z naslovom, 

ki je dolga 6 cm in visoka 3 cm.   

Oglej si sliko in odgovori na vprašanja: 

 

a) Kolikšna je ploščina znamke? 

b) Koliko cm2 pisma je polepljenega? 

c)  Koliko cm2 znamk boš polepil na pismo, ki ga 

pošlješ v Ameriko, za kar je potrebna poštnina 

1,5 €?   
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     znamka 

Veselko Smeh 

Ulica humorja 3 

Smešni grad 
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