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Naloge so v spletni učilnici. 

 

Dokončaj preverjanje znanja. Naloga je v spletni učilnici. 
 

 

 

 

 

1.URA GUM    NOVAK 

2. URA FI    RAJŠEK                                                                                                                                                                                                                                                                        

 3. ura ŠPO    OCVIRK 
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3 .URA ŠPO ČAS 

 
Naloge so v spletni učilnici. 
 

 Cilji današnjega dne:  

 poznaš preproste postopke za določitev ploščine likov, 

 izračunaš ploščino osnovnih geometrijskih likov,  

 izmeriš ploščino (površino) ne geometrijskih likov, 

 znaš pretvarjanje med enotami za površino. 

 

 

1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 

2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD ZAPISKE.. 

 

PONOVITEV Snov ste obravnavali pri matematiki, prav tako pri fiziki na začetku šolskega 

leta. 

 

Dopolni povedi tako, da bodo nastale pravilne trditve: 

1) Ploščina je _________ (osnovna, izpeljana ) fizikalna količina. 

2) Pri fiziki jo označimo s črko _____. 

3) Osnovna enota za ploščino je _______. 

4) Ploščino pravilnih geometrijskih teles izračunamo po formuli _______. 

5) Ploščino likov negeometrijskih teles zmerimo tako da ___________ (spomni se merjenja ploščine ali 

površine dlani). 

4.URA FI RAJŠEK 
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Izberi pravilen odgovor. 

1m2= 0,1 dm2            1m2= 100 dm2            1m2= 1000 dm2    

15 dm2= 1500 cm2         15 dm2= 1,500 cm2         15 dm2= 150000 cm2         

 5,8 m2= 5800 cm2          5,8 m2= 58000 cm2          5,8 m2= 58 cm2          

17 000cm2= 17 m2         17 000cm2= 170m2         17 000cm2= 1700 m2       

1 ar= 1000 m2   1 ar=0, 1 m2   1 ar= 100 m2    

5 m2=  0,0005 ha  5 m2=  0,005 ha  5 m2=  0,05 ha 

 

EKSPERIMENT 

 

Stopi na karirast list papirja in si določi ploščino svojega stopala. Kot veš, meritev ne bo natančna, zato rezultat 

zaokroži na cm2. 

 
 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

Preberi si snov v učbeniku na str. 108, 109. Če učbenika nimaš, poglej na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html str. 182 do 187. 

Če govorimo o likih, uporabimo besedo ploščina, če pa govorimo o npr. velikosti njiv, travnikov, držav, teles, 

uporabljamo izraz površina.  

 

Oznaka za ploščino ( površino) je  S. 

   

Osnovna enota je kvadratni meter m2 

 

Ploščina je količina, ki je izpeljana iz dolžine. Ploščino pravilnih geometrijskih likov določimo z 

merjenjem in računanjem. 

Ploščino ne geometrijskih teles določimo s pomočjo mreže in preštevanjem in računanjem ploščin 

manjših pravokotnikov. 
 

Manjša enota je 1dm2= 0,01m2=0,0001m2 

Večji enoti    1ar= 100m2        1ha= 10 000m2 

 

. 

 Površina mojega stopala je    S=______cm2 

 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN IZMERJENO površino stopala v spletni učilnici pod 

zapiske. 

 

Da snov dobro utrdiš, si poglej spletne povezave,  kjer so tudi interaktivne vaje. 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html str. 182 do 187. 

https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/gradiva_naravoslovje/fi_kol/ploscina/ploscina.htm 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_ploscina.html 

Lep pozdrav. 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html%20str.%20182%20do%20187
https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/gradiva_naravoslovje/fi_kol/ploscina/ploscina.htm
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_ploscina.html
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5. URA GUM NOVAK 

Naloge so v spletni učilnici. 

6., 7. URA POK JERIN 

Naloge so v spletni učilnici. 


