
POVZETEK SNOVI 
 
1. OSNA SIMETRIJA: 
 
a) Osno somerni liki so liki, ki se preko somernice prezrcalijo sami vase ( tisti, ki jih lahko 
prepognemo in se polovičke prekrivajo).  
 
b) Somernica ali simetrala lika (tudi os zrcaljenja) je premica, ki lik razpolavlja in se preko 
nje preslika sam vase. Osno somerni liki so: pravokotnik, kvadrat, romb, deltoid, 
enakokraki trapez, enakostraničen trikotnik, enakokraki trikotnik,krog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SIMETRALA DALJICE: 
 
a) Je premica, ki daljico razpolavlja in je nanjo pravokotna. Točke na simetrali so enako 
oddaljene od krajišč daljice. 
 
b) Konstrukcijski postopek načrtovanja simetrale stranice: 
1. Zapiči šestilo v oglišče A in nariši lok z dolžino več  
    kot polovica daljice na zgornji in spodnji strani daljice. 
2. Ponovi postopek v oglišču B. 
3. Skozi presečišči lokov nariši premico- simetralo in  
    označi pravokotnost. 
 
3. SIMETRALA KOTA 
 
a) Simetrala kota je poltrak ali premica, ki kot razpolavlja in poteka skozi vrh. Točke na 
simetrali so enako oddaljene od obeh krakov. 
b) Konstrukcijski postopek načrtovanja simetrale kota: 
1. Zapiči šestilo v vrh in nariši poljuben lok, ki seka kraka kota. 
2. Zapiči šestilo v točko A (presečišče loka in kraka) in nariši  
    poljuben lok v notranjosti kota. 
3. Ponovi postopek v točki B. 
4. Nariši simetralo iz vrh kota skozi presečišče lokov. 
 
4. ZRCALJENJE ČEZ TOČKO 
 
Je preslikava, ki dane točke preslika čez točko. Pri tem se ohranijo razdalje med točkami ( 
velikost daljice), velikost kota in orientacija lika. 
Lastnosti: 
Zrcaljenje čez točko:  
-preslika točke v točke, 
-preslika premice v premice, 
-ohranja dolžine daljic in velikosti kotov, 
-ohranja orientacijo lika. 



5. SREDIŠČNO SOMERNI LIKI 
 
Lik, v katerem obstaja točka S, čez katero se del lika preslika sam vase, je središčno 
someren. Točka S je središče somernosti.  
 
Vsi paralelogrami so središčno somerni, ker se njihove diagonale sekajo tako, da se 
razpolavljajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. SOVRŠNA KOTA   
                                                                                           β 
- Kraka ležita na isti premici.                                                          

- Imata skupni vrh.                                                                δ                                                        
- Sta skladna. 
- Sovršna kota sta   in   ter β in δ.  

 
7. SOSEDNJA KOTA 
 
- Imata skupni vrh in en skupni krak. 
- Če merita skupaj 180° se imenujeta SOKOTA. 
- Vsak kot ima dva sokota (sekajoči se premici). 

- Sokota sta: in β ter in δ.  

 
 
8. KOTA OB VZPOREDNICAH 
 
- Sta skladna. 
- En krak leži na isti premici. 
- Druga kraka sta vzporedna, zato imata kota enako velikost. 
 
9. IZMENIČNA KOTA 
 
- Sta skladna. 
- Imata en par vzporednih krakov. 
- Ležita na nasprotni strani sečnice. 
- Opišeta črko Z. 
 
 

         

1  1  
1  1  

 


