
 

Osnovna šola Gornji Petrovci 

Gornji Petrovci 2 

9203 Petrovci 

Tel.: 02 − 556 − 90 − 20 

  

http://www.os-gpetrovci.si 

E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si  

Davčna številka: 61749206 

Številka:  /2019-2020 

Datum: 19.4.2020 
 

 

 
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 20.4.2020 in 22.4.2020 (2 uri).  Delo si sam razporedi. 

 

Učna snov: Reševanje enačb 

( i-učbenik) 

 

V zvezek zapiši naslov: REŠEVANJE ENAČB 

  

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 REŠEVANJE ENAČB.  

-  

2. Preberi nalogo in  ugani tako število, da bo tehtnica v ravnovesju. 

Preveri se še v PONOVITVI. 

 

3. Klikni NAPREJ  in prideš na stran MNOŽICA REŠITEV. 

 

Zapiši podnaslov: Osnovna množica in množica rešitev 

 
Beri,  preizkusi in odgovori.  

 
Kaj je osnovna množica?  Osnovna množica ali univerzalna množica U   je množica iz katere 

izbiramo števila za rešitev enačbe. 

Kaj je množica rešitev? Množico rešitev R sestavljajo števila, ki so rešitev dane enačbe.  

V primeru, da števila, ki je  rešitev enačbe ni v osnovni množici, je množica rešitev prazna 

množica, kar zapišemo tako: R={} ali pa tako: R=∅. 

Če osnovna množica ni posebej navedena, je to množica naravnih števil. 

4. Klikni NAPREJ in prideš na naslednjo stran i-učbenika. Reši najprej ZGLED. 

V nadaljevanju bomo spoznali načine reševanja enačb. 
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a) Prvi način je  REŠEVANJE S PREMISLEKOM.(Zapiši v zvezek.) Tukaj ugotavljamo ali 

premišljeno izbiramo števila, ki bodo rešitev enačbe. Rešimo nekaj primerov: 

U = N = {1,2,3,4,5,6,7,…..} (rešitve izbiramo iz množice naravnih števil) 

12 + x = 18     (enačba je enostavna, zato je rešljiva na pamet; rešimo jo pa lahko z naslednjim                                       

postopkom) 

x = 18 – 12 

x = 6 

R={6}  ( Pomembno: Množico rešitev moramo pri vsaki rešitvi enačbe zapisati.) 
 

Še en primer: 

x : 5 = 2,5 

x = 2,5 . 5 

x = 12,5 

R={}  ( Rešitev je prazna množica, ker števila 12,5 ne najdemo v množici naravnih 

števil.) 

 

Vrni se v i-učbenik (170/667) in podane enačbe reši v svoj zvezek po zgornjih primerih . 

Rešitve lahko takoj preveriš. Ko rešiš, pojdi na naslednjo stran i-učbenika 171/667(stran je v 

desnem zgornjem kotu). Prideš na stran REŠEVANJE Z DIAGRAMOM. 

 

b) Drugi način je REŠEVANJE ENAČB Z DIAGRAMOM. (Zapiši v zvezek.) Pri tem načinu 

enačbe rešujemo z diagramom poteka. Z diagramom prikažemo potek  reševanja enačbe. 

Rešitev enačbe dobimo z nasprotno (ali obratno) operacijo. 

 

Zaženi animacijo in opazuj potek reševanja.  

 

 

Iščemo vrednost števila X.  

 

Če številu X prištejemo 17 dobimo 25. 

 

 

Sedaj pa zapišemo nasprotno pot. Imamo število 25 

in če od njega odštejemo 17 dobimo 8. 8 je rešitev 

enačbe. 

 

 

 

 

    R={}   
 

Zaženi naslednjo animacijo, ves postopek zapiši v zvezek in pripiši rešitev. 

Reši še ZGLED na tej strani. Pojdi na naslednjo stran (172/667) in reši še dva ZGLEDA. 

 

 

 



c) Naslednji način reševanja enačb je REŠEVANJE S PREGLEDNICO. (Zapiši v zvezek). 

 

Zaženi animacijo in opazuj, kako je Ana reševala enačbo s preglednico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rešitev enačbe dobimo v prvem stolpcu tiste vrstice, kjer dobimo enaki vrednosti leve in 

desne strani enačbe. 

 

Pojdi na naslednjo stran i-učbenika (173/667) in poskusi rešiti ZGLEDE. 

 

5. Na naslednji strani (174/667) imaš povzetek učne snovi. 

 

6. Pojdi na naslednjo stran (175/667) in reši naloge od 1 do 5. ( Če želiš več, imaš še dve 

strani nalog 

 

Želim vam uspešno delo in upam, da se čim prej vidimo v šoli, 

učitelj Drago. 

 

V drugem stolpcu tabele 

izračunamo vrednost 

leve strani enačbe tako, 

da namesto X 

vstavljamo števila iz 

osnovne množice. 

V tretjem stolpcu tabele 

izračunamo vrednost 

desne strani enačbe tako, 

da namesto X vstavljamo 

števila iz osnovne 

množice. 

 

V četrtem stolpcu pa 

preverjamo, če je leva 

stran enačbe enaka 

desni strani enačbe. 

Ko sta vrednosti 

enaki smo dobili 

rešitev enačbe 

(pravilno izjavo). 


