
Navodila za izdelavo matematične mape 

 

1. Mapa vsebuje: 

 

 NASLOVNICO 

Navodila za izdelavo naslovnice najdeš na spletni strani šole:  

knjižnica       knjižnično informacijsko znanje      Navodilo za izdelavo 

seminarske naloge. 

  Naslov izdelka: SORAZMERJA 

     Izdelek: MATEMATIČNA MAPA 

 

 NAVODILA ZA POSAMEZNO NALOGO (4 obvezne naloge) 

Prepiši nalogo z vsemi navodili. 

 

 REŠITVE NALOG 

Naloge rešuj po zahtevanih vprašanjih in upoštevaj dogovorjena pravila 

za reševanje nalog pri matematiki. 
 

2. Čas oddaje mape 

 

Najkasneje do srede, 27. 5. 2020. 

 

3. Izdelava in način oddaje mape 

 

 Mapa mora biti izdelana ročno – z vašo pisavo. Ne tipkajte ... 

 

 Vse strani pošljete na moj elektronski naslov:  

evgenija.godnic@os-sturje.si 

 

4. Seznanitev z oceno 

Ocenjevalni list z doseženimi točkami in oceno dobiš na svoj e-naslov. 

 

 

5. Ocena – točkovnik in ocenjevalna lestvica 

 

mailto:evgenija.godnic@os-sturje.si


teme in naloge 
prejete 
točke 

možne točke 

1. naloga 

vprašanje  a   2 

vprašanje  b   3 

vprašanje  c   3 

2. naloga 

vprašanje  a   1 

vprašanje  b   2 

vprašanje  c   2 

vprašanje  č   1 

3. naloga 

vprašanje  a   1 

vprašanje  b   2 

vprašanje  c   2 

vprašanje  č   1 

4. naloga 

vprašanje  a   1 

vprašanje  b   2 

vprašanje  c   1 

Urejenost in čas oddaje 

naslovnica in urejenost   9 

 vsak zamujen dan -3 točke   0 0 

Skupno število točk 0 33 

 

Ocena  1 2 3 4 5 

Točke 0 – 14,5 15 – 20 20,5 – 25 25,5 – 30 30,5 – 33 

 

 

 

6. Seznanitev z oceno 

Ocenjevalni list z doseženimi točkami in oceno dobiš na svoj e-naslov. 

 

 

 

 



1. naloga 

  

Dan ima 24 ur. V tem času počneš različne stvari: spiš, se učiš, imaš določene 

domače obveznosti, hobije in ostalo.  

a) Tabeliraj koliko ur dnevno v povprečju porabiš za zgornje dejavnosti. 

Zaokroži jih na cele ure in pazi, da je tudi po zaokrožitvi vsota še vedno  

24 ur. 

b) Dobljene podatke prikaži v obliki stolpčnega diagrama. 

c) Število ur, ki jih nameniš posamezni dejavnosti zapiši z odstotki in nariši 

krožni – tortni diagram. 
 

2. naloga 
 

V prilogi za 2. nalogo je nabor 11 nalog, med katerimi izberi le eno in jo prepiši.  

a) Katero sorazmerje prepoznaš v tej nalogi? 

b) Glede na podatke nariši in izpolni tabelo ter odgovori na vprašanja.  

c) Nariši graf te naloge.  

č) Zapiši enačbo danega sorazmerja. 
 

3. naloga 

 

V prilogi za 3. nalogo je nabor 11 nalog, med katerimi izberi le eno in jo prepiši.  

a) Katero sorazmerje prepoznaš v tej nalogi? 

d) Glede na podatke nariši in izpolni tabelo ter odgovori na vprašanja.  

b) Nariši graf te naloge.  

č) Zapiši enačbo danega sorazmerja. 
 

4. naloga 

 

V prilogi za 4. nalogo je nabor 11 nalog, med katerimi izberi le eno in jo prepiši.  

a) Katero sorazmerje prepoznaš v tej nalogi? 

b) Reši nalogo in zapiši potek reševanja. 

c) Odgovori na vprašanja.  


