
UTRJEVANJE – skupina B 

1. Opiši lego točko!                                                                                                                              G 

Točka D _________   _____               F  

Točka E _________   _____  točko D in _____ ______  točkama F in G.     E 

Točka G _________   ______      D 

           

2. Na premici p nariši točke, da bo veljalo:  

a) A, B, D  p, točka D leži pred točko A in točka B leži pred točko A. 

Dopolni:  

Točka B _________ _____ točko D. Točka D ________ _____ točko A. 

 

3. Trikotnik z oglišči J, K , L  orientiraj        4. Nariši poljuben štirikotnik in ga orientiraj negativno z               

pozitivno.                                                       oglišči A,B,C,D. 

 

 

 

 

 

 

5. Določi: 

D(15, 9) =       D(16, 10) =      D(18, 12) =        D(28, 20) =           D(136, 142) =   

v(15, 9) =         v(16, 5) =        v(12, 18) =          v(15, 12) =           v(136, 142)=   

               

6. Vnuki obiskujejo babico. Prvi jo obišče vsak šesti dan, drugi pa vsak osmi dan, tretji pa vsak 5 dan. V 

nedeljo so bili skupaj pri babici. Čez koliko dni in na kateri dan se bodo zopet srečali pri njej?  

 

 

7. Mama je za Petrov rojstni dan pripravila 42 bombonov, 36 kremnih rezin in 18 čokoladic. Največ 

koliko prijateljev lahko povabi Peter, da bo lahko vsakemu ponudil enako število enakih dobrot in da 

sam ne bo ostal brez njih? Koliko vsakih sladkarij dobi vsak? 

 

 

 

8. Prvi avtobus prevozi progo v 3 minutah, drugi pa v 20 minutah, tretji pa v 15 minutah. Čez koliko časa 

bodo spet skupaj na postaji? 

 

 

9. Ena palica je dolga 1.5 m, druga pa 18 dm, tretja pa 120 cm. Na kako dolge kose jih lahko razrežemo, 

če želimo, da so vsi enako dolgi? Koliko kosov bomo imeli? 

 

10. Nariši daljico S1S2 = 4 cm, r1= 2,5 cm. Koliko meri r2, da se krožnici: 

         a) dotikata                                            b) sekata 



UTRJEVANJE – skupina B  rešitve 

2. Opiši lego točko!                                                                                                                              G 

Točka D LEŽI PRED  točkami E, F in G.             F  

Točka E  LEŽI ZA   točko D in LEŽI PRED   točkama F in G.     E 

Točka G LEŽI ZA _ točkami D, E in F.     D 

           

2. Na premici p nariši točke, da bo veljalo:                                                    A 

a) A, B, D  p, točka D leži pred točko A in točka B leži pred točko A.                     B             

Dopolni:  

Točka B LEŽI ZA  točko D. Točka D LEŽI  PRED  točko A.                                                                   D 

 

 

4. Trikotnik z oglišči J, K , L  orientiraj        4. Nariši poljuben štirikotnik in ga orientiraj negativno z               

pozitivno.                                                       oglišči A,B,C,D. 

 

                             L                                          

                                                                                            B                                      C 

 

 

 

              J                            K 

                                                                                                  A                                                   D 

 

11. Določi: 

D(15, 9) = 3      D(16, 10) =  2    D(18, 12) =  6      D(28, 20) = 4          D(136, 142) =  2 

v(15, 9) = 45        v(16, 5) = 80   v(12, 18) =  36    v(15, 12) =  60         v(136, 142)= 2
3
∙17∙71  

               

12. Vnuki obiskujejo babico. Prvi jo obišče vsak šesti dan, drugi pa vsak osmi dan, tretji pa vsak 5 dan. V 

nedeljo so bili skupaj pri babici. Čez koliko dni in na kateri dan se bodo zopet srečali pri njej?  

                v(6,8, 5)= 80                              Čez 80 dni, to bo ______. 

 

13. Mama je za Petrov rojstni dan pripravila 42 bombonov, 36 kremnih rezin in 18 čokoladic. Največ koliko 

prijateljev lahko povabi Peter, da bo lahko vsakemu ponudil enako število enakih dobrot in da sam ne bo 

ostal brez njih? Koliko vsakih sladkarij dobi vsak? 

D(24,36,18)= 6            Peter lahko povabi 5 prijateljev, vsak dobi 4 tortice in 6 kremnih rezin in 3 

čokoladice. 

14. Prvi avtobus prevozi progo v 30 minutah, drugi pa v 20 minutah, tretji pa v 15 minutah. Čez koliko časa 

bodo spet skupaj na postaji? 

 

v(30, 20, 15)= 60             Na postaji bosta skupaj čez 1 uro. 

 

 



15. Ena palica je dolga 1.5 m, druga pa 18 dm, tretja pa 120 cm. Na kako dolge kose jih lahko razrežemo, če 

želimo, da so vsi enako dolgi? Koliko kosov bomo imeli? 

        D(15,18, 12)=3             Vsak kos bo dolg 3 dm, imeli jih bomo 15. 

 

16. Nariši daljico S1S2 = 4 cm, r1= 2,5 cm. Koliko meri r2, da se krožnici: 

         a) dotikata      r2 =   1,5 cm                                   b) sekata  r2> 1,5 cm 

 

 

 

 

 


