
Pozdravljen osmošolec, osmošolka! 

Upam, da si zdrav, prav tako tvoji domači. Nažalost bo pouk na daljavo potekal še nekaj 

časa, a ne skrbi, s skupnimi močmi bova zmogla! V današnji uri boš ponovil snov, ki si jo dobil 

za preštudirati, tj. poglavje Večkotniki. Tale učni list res dolg, a te prosim, da potrpiš in vztrajaš 

z mano do konca – splačalo se bo! 

Kaj natančno boš ponovil? Skupaj bova ponovila bistvene stvari, ki naj bi jih z dosedanjim 

samostojnim učenjem pridobil. Zato, se ne sekiraj, če ti ni uspelo, kajti spodaj bova skupaj na 

kratko ponovila snov, rešila nekaj primerov, nekaj jih pa boš rešil sam.  Mimogrede, ta učni list 

je namenjen za dve uri. Ko ga rešiš, si opravil z matematiko za ta teden!    

Svetujem ti, da ta učni list natisneš. V primeru, da tiskalnika nimaš ali pa je ravnokar 

zmanjkalo barve, prepiši naloge v zvezek in jih rešuj tam.  

Pred začneva, ti predstavim še kratko legendo:  

         pomeni, da nalogo rešujeva skupaj,  

         pa pomeni, da nalogo rešiš sam.  

Začniva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOMLJENKA je  »zlomljena« črta, ki je sestavljena iz daljic. Lomljenke so lahko  

 sklenjene,  

 nesklenjene,  

 enostavne (lomljenka ne seka sama sebe) in  

 neenostavne (lomljenka seka samo sebe). 

Najlepši primer sklenjenih enostavnih lomljenk so večkotniki.  

Večkotnik je lik, ki je omejen s tremi ali z več daljicami. Poimenujemo ga po številu stranic, 

oglišč ali kotov. Na splošno rečemo večkotnikom n-kotnik, kjer črka n označuje število 

oglišč ali stranic ali kotov, npr.  

trikotnik = 3-kotnik    štirikotnik = 4-kotnik       

petkotnik = 5-kotnik    nkotnik = n-kotnik 

OGLIŠČE VEČKOTNIKA je točka, kjer se stikata sosednji stranici. 

SOSEDNJI STRANICI imata skupno oglišče. 

NESOSEDNJI STRANICI nimata skupnega oglišča.  

DIAGONALA VEČKOTNIKA je daljica, ki povezuje dve nesosednji oglišči. 

 

 ŠTEVILO DIAGONAL IZ ENEGA OGLIŠČA določimo tako, da preštejemo, koliko daljic lahko 

narišemo iz izbranega oglišča v vsa njegova nesosednja oglišča. Formula: 

     število diagonal iz enega oglišča =  𝒏 −  𝟑         število 3 predstavlja izbrano oglišče 

                                                                                        in njegovi sosednji oglišči 

                                n predstavlja števil vseh oglišč 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako prva snov je ponovljena. Gremo rešit kako nalogo, kaj praviš? 

Potrebuješ: delovni zvezek 5. del, zvezek (list papirja), pisalo, geotrikotnik, žepno računalo 

_________________________________________________________________________________________

1.naloga: V dan koordinatni sistem nariši točke: 

 

A(-1,-2), B(2,-3), C(5,0), D(3,3) in E(-1,2). 

 

Točke poveži z lomljenko od A do A po abecednem vrstnem redu in nato odgovori na 

spodnja vprašanja. 

a) Kateri večkotnik je narisan? 

_______________________________ 

b) Poimenuj lomljenko.  

_______________________________ 

c) Izmeri dolžino daljice BD na 

milimeter natančno.  

|BD|= _________________ 

d) Koliko meri vsota zunanjih kotov 

tega večkotnika? 

_______________________________ 

e) Kot v oglišču C označi z 𝛾.  

Koliko meri kot 𝛾? 

 𝛾 = _________________ 

f) Izračunaj obseg večkotnika. 

Potrebne podatke natančno izmeri. 

o = _________________ 

 

ŠTEVILO VSEH DIAGONAL pa preštejemo na naslednji način. Iz vsakega oglišča lahko 

narišemo 𝑛 − 3 diagonal, vseh oglišč je 𝑛, torej je diagonal iz vseh oglišč ravno 𝑛 ∙ (𝑛 − 3). 

Ker pa je vsaka diagonala šteta dvakrat, je potrebno število diagonal iz vseh oglišč deliti z 

2. Dobimo naslednjo formulo: 

število vseh diagonal =  
𝒏 ∙ (𝒏 − 𝟑)

𝟐  

Za oznako kotov uporabljamo grško abecedo (SDZ 5, stran 18): 𝜶, 𝜷, 𝜸, 𝜹, 𝜺, … 

Kako do formule za VSOTO NOTRANJIH KOTOV? 

Iz enega oglišča narišemo vse diagonale. Na ta način večkotnik razdelimo na trikotnike. 

Število nastalih trikotnikov je VEDNO za dve manjše od števila oglišč. Torej vsoto notranjih 

kotov večkotnika dobimo, če število nastalih trikotnikov pomnožimo s 180 °: 

vsota notranjih kotov = (𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 ° 

VSOTA ZUNANJIH KOTOV je v poljubnem večkotniku  vedno 𝟑𝟔𝟎 °. 



2. naloga:  

a) Koliko diagonal poteka iz enega oglišča poljubnega 23-kotnika? 

b) Koliko diagonal ima trinajstkotnik? 

c) Koliko znaša vsota notranjih kotov v 19-kotniku? 

d) Koliko znaša vsota zunanjih kotov v 36-kotniku? 

Reševanje: 

a) Dan je 23-kotnik, kar pomeni, da je 𝑛 = 23. Uporabimo formulo: 

število diagonal iz enega oglišča =  𝒏 − 𝟑 = 𝟐𝟑 − 𝟑 = 𝟐𝟎 

Odgovor: Iz enega oglišča poljubnega 23-kotnika poteka 20 diagonal. 

b) Dan je 13-kotnik, torej je 𝑛 = 13. Uporabimo formulo: 

število vseh diagonal =  
𝒏 ∙ (𝒏 − 𝟑)

𝟐
=  

𝟏𝟑 ∙ (𝟏𝟑 − 𝟑)

𝟐
=

𝟏𝟑 ∙ 𝟏𝟎

𝟐
=

𝟏𝟑𝟎

𝟐
= 65 

           Odgovor: Trinajstkotnik ima 65 diagonal. 

c) Dan je 19-kotnik, kar nam pove, da je 𝑛 = 19. Uporabimo formulo: 

        vsota notranjih kotov = (𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 ° = (𝟏𝟗 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 ° = 𝟏𝟕 ∙ 𝟏𝟖𝟎 ° = 𝟑𝟎𝟔𝟎 ° 

Odgovor: Vsota notranjih kotov v 19-kotniku znaša 3060 °. 

d) Odgovor: Ker je vsota zunanjih kotov v kateremkoli večkotniku enaka 360 °, znaša 

toliko tudi v 36-kotniku. 

_________________________________________________________________________________________ 

3. naloga: Večkotnikom označi oglišča in dopolni tabelo: 
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4. naloga: Večkotnik ima devet diagonal. Koliko ima oglišč?  

Reševanje: 

Ker nam naloga da podatek za število vseh diagonal v večkotniku, se opremo na formulo za 

izračun vseh diagonal v večkotniku in jo enačimo z 9, tj.: 

𝒏 ∙  (𝒏 −  𝟑)

𝟐
= 𝟗 

Letos smo že učili, kako razrešujemo enačbe z ulomki. Pri temu tipu naloge je postopek 

vedno enak. Prvi korak je, da se znebimo ulomka. To storimo tako, da obe strani enačbe 

pomnožimo z 2. Dobimo 

𝒏 ∙  (𝒏 −  𝟑) = 𝟗 ∙ 𝟐 

oziroma 

𝒏 ∙  (𝒏 −  𝟑) = 𝟏𝟖 . 

Naslednji korak je, da ugotovimo, na koliko načinov lahko dve števili zmnožimo v 18. Torej 

sedaj je na potezi poštevanka!  Še en namig, po formuli sodeč je prvi faktor za 3 večji od 

drugega. Sedaj pa zapišimo vse možne produkte. 

𝟏𝟖 = 𝟏𝟖 ∙  𝟏              𝟏𝟖 = 𝟗 ∙  𝟐           𝟏𝟖 = 𝟔 ∙ 𝟑        

V zadnem produktu se faktorja razlikujeta za dve števili, kar je pomeni, da je iskani par števil. 

𝒏 ∙  (𝒏 −  𝟑) = 𝟔 ∙ 𝟑 

Sledi, da je 𝒏 = 𝟔, torej ima večkotnik 6 oglišč. Iskali smo šestkotnik. 

_________________________________________________________________________________________

5. naloga: Večkotnik ima 14 diagonal. Koliko ima oglišč?  
 

Reševanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

6. naloga: V katerem večkotniku znaša vsota notranjih kotov enako 2340 ° ?  

Reševanje: 

Ker nam naloga da podatek za vsoto notranjih kotov v večkotniku, se opremo na formulo za 

izračun za vsoto notranjih kotov v večkotniku in jo enačimo z 2430 °, tj.: 

(𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 ° = 𝟐𝟑𝟒𝟎 ° 

Tudi pri temu tipu naloge je postopek vedno enak. Prvi korak je, da obe strani enačbe 

delimo s 180 ° . Dobimo   

𝒏 − 𝟐 = 𝟏𝟑 . 

Naslednji korak je, da število −2 prenesemo na desno. Pri prenosu preko enačaja se številu 

spremeni predznak. 

𝒏 = 𝟏𝟑 + 𝟐 

 

Sledi, da je 𝒏 = 𝟏𝟓, torej ima večkotnik 15 oglišč. Iskali smo petnajstkotnik. 



7. naloga: V katerem večkotniku znaša vsota notranjih kotov enako 4680 ° ? 

Reševanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Tako, prvo snov si utrdil. Ni bilo tako hudo, kajne? Greva  na naslednjo, predzadnjo,  snov – 

pravilne večkotnike. 

  
PRAVILEN VEČKOTNIK je večkotnik, ki ima 

 skladne vse stranice (tj. vse stranice so enako dolge) in 

 skladne vse notranje kote (tj. vsi notranji koti so enako veliki. Posledično so tudi vsi 

zunanji koti enako veliki.) 

Torej so pravilni večkotniki enakostranični in enakokotni. Za nekatere imamo tudi posebna 

imena, npr. : 

pravilni 3-kotnik = enakostranični trikotnik in 

pravilni 4-kotnik = kvadrat. 

 

Posebnost pravilnih večkotnikov je, da jim lahko vselej včrtamo in očrtamo krožnico, 

središča krožnic pa se ujameta v isti točki – rečemo ji središče pravilnega večkotnika. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako, predzadnja snov je razložena. Sledi utrjevanje – rešila bova naslednjo nalogo: 

8. naloga: Koliko meri središčni in notranji kot v osemkotniku?  

Reševanje: 

  

Dan imamo osemkotnik, torej je 𝑛 = 8. 

Najprej bomo izračunali velikost središčnega kota. V formulo vstavimo število 8 in 

izračunamo. Spomni se, ulomkova črta pomeni deljenje! 

𝝋 =  
𝟑𝟔𝟎 °

𝒏
=

𝟑𝟔𝟎 °

𝟖
= 𝟒𝟓° 

Nadaljujemo z računanjem velikosti enega notranjega kota. Enako kot prej, v ustrezno 

formulo vstavimo število 8 in poračunamo – najprej števec in nato šele delimo. 

𝜶 =  
(𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 °

𝒏
=

(𝟖 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 °

𝟖
=

𝟔 ∙ 𝟏𝟖𝟎 °

𝟖
=

𝟏𝟎𝟖𝟎 °

𝟖
= 𝟏𝟑𝟓° 

Pravilnost naših rešitev lahko hitro preverimo tako, da dobljeni števili seštejemo. Če dobimo 

180 °, smo nalogo rešili prav. Preverimo: 45 ° + 135 ° = 180 °. Naloga je pravilno rešena. 

_________________________________________________________________________________________ 

9. naloga: Koliko meri središčni in notranji kot v desetkotniku? 

Reševanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

𝝋 =  
𝟑𝟔𝟎 °

𝒏
 

𝜶 =  
(𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎 °

𝒏
 

VELIKOST SREDIŠČNEGA KOTA PRAVILNEGA n-KOTNIKA izračunamo po spodnji formuli: 

VELIKOST ENEGA NOTRANJEGA KOTA PRAVILNEGA n-KOTNIKA je n-krat manjša od vsote 

vseh notranjih kotov: 

 

Dobro si je zapomniti, da en notranji kot in središčni kot istega pravilnega večkotnika 

skupaj merita točno 𝟏𝟖𝟎 °. 



In sva skoraj pri koncu. Zadnjo snov, ki si jo moral sam naštudirati, je obseg in ploščina 

večkotnika. Spodaj imaš zapisane formule za obseg in ploščino vseh likov, ki si se jih do 

sedaj naučil. Tvoja zadnja naloga je, da te formule prepišeš v zvezek.   

 

Snov je ponovljena.  

Če si naloge reševal sproti, svoje rešitve primerjaj z mojimi. Nahajajo se spodaj. Če pa nalog 

nisi reševal sproti, začni zdaj! Zakaj? Ker si boš tako zapomnil veliko veliko več.  

Zdaj pa, akcija! 

 

Do prihodnjič, 

tvoja učiteljica matematike 

 

 



REŠITVE: 

 

 

 



 

 

 

 


