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Spoštovani učenci 6. razreda! 

 

Oglašam se z novimi vsebinami in navodili. O vseh nejasnostih in vprašanjih sem vam na 

voljo preko elektronske pošte (drago.gaspar@guest.arnes.si). 

 

Navodila za delo MAT6  za 16.4.2020 (1 ura) 

 

Učna snov: Enačbe 

( i-učbenik) 

 

V zvezek zapiši naslov: ENAČBE 

  

Nadaljuj po korakih. 

 

1. Odpri spletno stran – https://eucbeniki.sio.si/index.html 

- izberi Matematika 6 (i-učbenik za matematiko v 6. razredu OŠ), 

- zgoraj v meniju izberi KAZALO in v spustnem meniju ENAČBE IN  NEENAČBE, 

nato pa izberi ENAČBE.  

-  

2. Preberi nalogo in  jo reši na pamet, potem pa še s prikazom (tehtnico). 

Preveri se še v PONOVITVI. 

 

3. Klikni NAPREJ  (3 krat) ali pa zgoraj poleg KAZALA  izberi meni STRANI in v spustnem 

meniju izberi ENAČBE 161. Prideš na stran ENAČBE. 

 

Beri in v zvezek zapisuj: 

 
Okvirčke nadomestimo s črkovno oznako, ki jo imenujemo neznanka. Neznanke zapisujemo 

z malimi tiskanimi črkami. Uporabljamo predvsem črke x, y, a, b… 

 

Zgornjo nalogo bi lahko s pomočjo neznanke zapisali tudi tako:  

12+15+x=30 

S tem bi dobili enačbo, katere rešitev pa lahko izračunamo na pamet. Rešitev enačbe običajno 

zapišemo v obliki x=3. 
Zato, da bi lahko našo rešitev primerjali z rešitvijo nekoga, ki si je za neznanko izbral črkovno 

oznako y, pa pogosto zapišemo še množico rešitev naloge:   

R={3}  

Vsaki enačbi zapišemo množico rešitev R. 
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4. Aktiviraj video prikaz. Poglejmo si začetno enačbo iz 2. koraka.  

Zapiši v zvezek: 

 

(V zgornjem prikazu vidiš sestavne dele enačbe. ) 

Kaj je enačba?  

Enačba je izjavna oblika z enačajem (=). 

Enačba je tudi enakost dveh izrazov pri katerem vsaj en izraz vsebuje neznanko. 

5. V i-učbeniku reši ZGLEDA in pojdi na naslednjo stran i-učbenika. Na tej strani preberi 

sestavek in ugotovi, kdaj je X neznanka in kdaj spremenljivka. 

Preveri se v reševanju ZGLEDOV. 

6. Zapiši podnaslov: Rešitev enačbe in naslednji tekst: 

Ali je 10 rešitev enačbe 40 - x=30 ?     Odgovor je DA, zato zapišemo R={10} . 

Rešitev enačbe je tista vrednost neznanke, za katero je vrednost leve strani 

enačbe enaka vrednosti desne strani enačbe. 

Preveri se v reševanju ZGLEDOV. 

7. Pojdi naprej v i-učbeniku. Prideš na POVZETEK, katerega si preberi, kajti to so 

pričakovani dosežki. 

Klikni NAPREJ in prideš na NALOGE. Na voljo imaš v nadaljevanju štiri strani nalog. Po 

svoji presoji reši čim več nalog. 

 

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi, 

učitelj Drago. 

 


