
Matematika – petek  – 3. 12. 2020 - 6.b 

 

1. Rešitev nalog v učbeniku na  str 54/ 5. naloga 

si poglej na naslednji povezavi na strani 5.  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=6301&file=1 

 

 

2. REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA – uporabne 

naloge. 

 

 

 

 

 

Najprej prepiši oba zgleda.  

 

ZGLED 1: 

 

 
                                                                Prepiši v zvezek: 

PODATKI: 

 Ves denar – 3000 dolarjev (d) 

 2 x letalska vozovnica – 2 x 639 d 

 3 tedne avto  - 3 x 85 d 

 Spanje in hrana – 920 d  

  

IZRAČUN: 

 

 

ODGOVOR: 

Zakoncema je ostalo še 547 dolarjev. 

 

 

 

 

NAVODILO: 

1. Dobro preberi 

2. Podčrtaj dane podatke. 

3. Izpiši dane podatke. 

4. Izračunaj ( če znaš zapiši izraz, lahko računaš 

po svoje). 

5. Preveri svojo rešitev 

6. Zapiši odgovor. 

NAMIG: 

Lahko rešuješ tudi 
drugače. Vsaka pot, 
ki te vodi do 
pravilnega 
odgovora, je 
pravilna. 

 

Cilj vsakega poglavja v matematiki je razumevanje in 

uporaba znanja pri vsakodnevnih izzivih. PREIZKUSI SE.  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=6301&file=1


ZGLED 2:  (učb str 54/ nal 11) 

Mojster je za barvanje 18 koles porabil 15 lončkov barve. Koliko lončkov barve potrebuje, da 

bo pobarval 30 koles, če veš da za vsako kolo potrebuje enako količino barve in da je v 

vsakem lončku 500 ml barve? 

 

PODATKI REŠEVANJE – postopek 1 

18 koles         15 lončkov barve 
1 lonček           500 ml barve 
30 koles          ? lončkov barve 

15 ∙ 500 ml = 7500 ml barve za 18 koles 
 

7500 ml : 18 = 416 (ost 2)  =̇ 417 ml za 1 kolo ( je približno) 
 

30 ∙ 417 ml = 12510 ml barve za 30 koles 
 

12 510 ml : 500 ml =̇ 25 lončkov barve  

  
REŠEVANJE – postopek 2 

 Lahko rešujemo s sklepanjem 
 
   18 koles …… 15 lončkov barve 
 
     6 koles ……   5 lončkov barve 
 
   30 koles …….. 25 lončkov barve 
 

ODGOVOR: 
Da bo pobarval 30 koles, mojster potrebuje 25 lončkov barve. 
 

 

3. UTRJEVANJE 

Na isti način reši še v Učb na strani 54/ 6., 7., 9. – nalog ne prepisuj 

 

 

  

 

 

 ∙ 5  ∙ 5 

: 3 : 3 

Nalogo oddaj v spletno učilnico. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1694499 

ali pošlji 

laura.cebulj-cenc@guest.arnes.si 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1694499
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