
SMERNI 

KOEFICIENT

Kakšen je pomen smernega koeficienta  ( k )  v zapisu 

f(x)=kx+n



V isti koordinatni sistem nariši grafe treh 

spodaj zapisanih funkcij

• f(x)= 2x + 2

• f(x)= 2x + 4

• f(x)= 2x – 4

Opazil boš nekaj posebnega.

Kaj lahko poveš o legi premic? Primerjaj tudi funkcijske predpise. Ugotoviš kaj 

posebnega?



Tvoja slika mora izgledati tako kot spodnja. Ugotovil si, da so premice vzporedne, k pa je pri 

vseh premicah enak. ( k=2)

Sledi ugotovitev: Vse premice, ki imajo enake smerne koeficiente so vzporedne.

Nasvet: Dobro je, če ob premici vedno zapišeš še funkcijski zapis, da veš, kateri sliki pripada, 

sploh če je več premic. Glej sliko spodaj.



V isti koordinatni sistem nariši še grafe premic:

f(x) = 2x                f(x) = x 

f(x) = -x f(x) = -2x
Upoštevaj priporočilo, da ob premici zapišeš funkcijski predpis.

Spet opazuj lego premic in primerjaj z njihovimi funkcijskimi zapisi. 

Morda lahko kaj ugotoviš? Poglej naslednjo sliko in primerjaj s svojo.



Iz lege premic Velja, da sta zelena in rdeča funkcija f(x)=-2x in f(x)=-x padajoči,

rjava in roza f(x) =2x in f(x) = x  pa naraščajoči.

Ali lahko to vidiš iz  zapisa funkcij?

Seveda, saj je pri padajočih je k negativen, pri naraščajočih pa k pozitiven.



Ugotovitev:

Smerni koeficient določa strmino grafa linearne funkcije. Večji je k, bolj je 

strma, manjši je k, bolj je položna. ( rjava strma, roza položna)

Če je k>0, premica narašča od leve proti desni, 

če je k<0, premica pada od leve proti desni. 

Če je k=0, je premica vzporedna z abscisno osjo ali leži na abscisni osi. 

Konstantna funkcija je linearna funkcija s k=0. Funkcijski predpis konstantne 

funkcije je f(x)=n. 



Primer konstantne funkcije:



Vaje
1.Za vsako linearno funkcijo določi ali je naraščajoča, padajoča ali konstanta.

a) f(x)= 3x+1

b) f(x)= -4x+1

c) f(x)=-
1

2
x+1

d) f(x)= 1

e) f(x)= -3

f) f(x)= x+1



2. Zapiši vsaj dve linearni funkciji, ki bosta vzporedni z napisano:

f(x) = -3x+4


