
MATEMATIKA – 1.razred

 OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE

ŠTEVILA

Naravna 
števila

-pozna štiri osnovne računske operacije in njihove 
lastnosti,
-izračuna številske izraze z uporabo štirih 
računskih operacij.

-zna računati v množici naravnih števil z uporabo štirih 
računskih operacij,
-na uporabljati računske zakone,
-zna rešiti številske izraze v množici naravnih števil,
-zna oceniti rezultat.

Uporaba računskih operacij

Komunikacija in uporaba simbolnega, 
formalnega in tehničnega jezika

Uporaba orodij in pripomočkov

Prikazovanje

Postavljanje in reševanje problemov

Utemeljevanje

Modeliranje

Potence
-pozna potence in njihove lastnosti,
-prikaže velika in majhna števila s pomočjo potenc.

-zna računati vrednost potenc,
-zna razbrati in napisati velika in majhna števila z uporabo 
potenc.

Deljivost 
števil

-pozna večkratnike in delitelje,
-prepozna praštevila in sestavljena števil,
-računa skupne večkratnike in delitelje.

-pravilno uporablja pravila za deljivost,
-zna razcepiti število na prafaktorje,
-zna ugotoviti skupne večkratnike in delitelje danih števil.

Ulomki

-pozna osnovne pojme ulomkov,
-grafično ponazori in primerja ulomke,
-prepozna ekvivalentne ulomke,
-krajša in širi ulomke,
-sešteva in odšteva ulomke,
-množi in deli ulomke.

-zna uporabljati ulomek kot del celote,
-zna primerjati ulomke,
-zna krajšati in širiti ulomke,
-zna seštevati in odštevati ulomke,
-zna množiti in deliti ulomke.

GEOMETRIJSKI 
ELIMENTI

Osnove

-pozna osnovne geometrijske pojem,
-pozna lastnosti premic, poltrakov, daljic in kotov,
-pozna kote, vrste kotov in kotne mere.

-prepozna in nariše osnovne geometrijske elemente,
-rešuje geometrijske vaje z uporabo ustreznega orodja in 
razvija načrtovalne spretnosti,
-zna načrtati pravokotnice in vzporednice,
-zna oceniti, narisat iin izmeriti kote,
-zna narisati simetrale daljic in kotov.

Preslikave
-pozna transformacije (zrcaljenje, zasuk in 
vzporedni premik),
-pozna simetrije.

-zna zrcaliti ali vzporedno premikati,
-prepozna skladne like in simetrale.

Večkotniki

-pozna lastnosti trikotnikov,
-pozna lastnosti štirikotnikov,
-pozna postopek za računanje obsegov,
-pozna nekatere ploščine.

-zna narisati večkotnike z uporabo ustreznega orodja,
-prepozna večkotnike in zna opisati njihove značilnosti,
-pravilno uporablja obrazce.

MERJENJE Orodja in 
pripomočki

-pozna pomen tabel in diagramov tako v 
matematiki kot v vsakdanjem življenju,
-pozna mednarodni merski sistem (predvsem 
dolžinske, kotne in votle mere).

-zna razbrati podatke iz diagrama ali tabele,
-zna uporabljati merske enote mednarodnega merskega 
sistema.
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 OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE

ŠTEVILA

Naravna števila

-pozna štiri osnovne računske operacije in 
njihove lastnosti,
-izračuna številske izraze z uporabo štirih 
računskih operacij.

-zna računati v množici naravnih števil z 
uporabo štirih računskih operacij,
-na uporabljati računske zakone,
-zna rešiti številske izraze v množici naravnih 
števil,
-zna oceniti rezultat.

Uporaba računskih operacij

Komunikacija in uporaba simbolnega, formalnega in 
tehničnega jezika

Uporaba orodij in pripomočkov

Prikazovanje

Postavljanje in reševanje problemov

Utemeljevanje

Modeliranje

Deljivost števil

-pozna večkratnike in delitelje,
-prepozna praštevila in sestavljena števil,
-računa skupne večkratnike in delitelje.

-pravilno uporablja pravila za deljivost,
-zna razcepiti število na prafaktorje,
-zna ugotoviti skupne večkratnike in delitelje 
danih števil.

Ulomki

-pozna osnovne pojme ulomkov,
-grafično ponazori in primerja ulomke,
-prepozna ekvivalentne ulomke,
-krajša in širi ulomke,
-sešteva in odšteva ulomke,
-množi in deli ulomke.

-zna uporabljati ulomek kot del celote,
-zna primerjati ulomke,
-zna krajšati in širiti ulomke,
-zna seštevati in odštevati ulomke,
-zna množiti in deliti ulomke.

Racionalna 
šte
vila 
in 
šte
vils
ke 
mn
oži
ce

-pozna računske operacije z ulomki in z 
decimalnimi števili,
-pozna lastnosti relativnih števil,
-pozna značilnosti množic Z, Q in R,
-prepozna realna števila na številski premici,
-pozna računske operacije z relativnimi števili 
tudi v številskih izrazih,

-zna izračunati številske izraze v katerem 
nastopajo tudi ulomki ali decimalna števila,
-zna pretvarjati ulomke v decimalna števila in 
obratno, 
-pozna različne množice števil,
-zna grafično ponazarjati realna števila na 
številski premici,
-zna rešiti izraze z relativnimi števili.

Iracionalna 
šte
vila 
in 

kva
dra
tni 
kor
eni

-usvoji osnovne pojme korenjenja. -razume pojem kvadratnega korena,
-pozna nekatere kvadratne korene in ostale 
zna poiskati v tablicah.
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OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE

GEOMETRIJSKI 
ELEMENTI

Obsegi in 
ploš
čine

večkotnikov

in

kroga

-poznati  značilnosti obravnavanih 
likov,
-poznati  obrazce za računanje obsegov 
in ploščin obravnavanih likov ,
-razumeti navodila besedilnih nalog ter 
nastaviti in izpeljati postopek ,
-usvojiti pojem kroga in njegovih 
delov,
-računati obseg in ploščino kroga in 
njegovih delov.

-prepozna in uporablja lastnosti obravnavanih likov,
-pravilno uporablja obrazce za računanje obsegov in ploščin obravnavanih 
likov,
-zna načrtati skladne like, ki ustrezajo danim podatkom,
-razume navodila besedilnih nalog, vaje grafično prikaže, nastavi in logično 
izpelje postopek ,
-razume razliko med krožnico in krogom,
-pozna značilnosti kroga in njegovih delov,
-pravilno uporablja obrazce za računanje obsegov in ploščin kroga in njegovih 
delov,
-razume navodila besedilnih nalog, vaje grafično prikaže, pravilno nastavi in 
logično izpelje postopek.

Uporaba računskih operacij

Komunikacija in uporaba 
simbolnega, formalnega in 

tehničnega jezika

Uporaba orodij in 
pripomočkov

Prikazovanje

Postavljanje in reševanje 
problemov

Utemeljevanje

Modeliranje

Pitagorov izrek
-poznati Pitagorov izrek,
-uporabljati Pitagorov izrek pri raznih 
likih.

-pozna in pravilno uporablja Pitagorov izrek,
-analizira nalogo, jo grafično prikaže in iz risbe razbere primerno rabo 
Pitagorovega izreka .

RELACIJE IN 
FUNKCIJE

Koordinatni 
sist
em

-poznati  koordinatni sistem,
-določiti lego točke v koordinatnem 
sistemu,
-narisati točke v koordinatnem sistemu.

-zna, kaj je koordinatni sistem,
-zna določiti lego poljubne točke narisane v koordinatnem sistemu,
-zna narisati točke z danimi koordinatami v koordinatnem sistemu.

Razmerja in 
sor
azm
erja

-poznati osnovne pojme razmerij in 
sorazmerij,
-uporabljati sorazmerja pri reševanju 
problemov,
-prepoznati premo in obratno 
sorazmerne količine,
-izračunati odstotke z rabo sorazmerij.

-opredeli in zapiše sorazmerje ter izračuna neznani člen sorazmerja ,
-pravilno uporablja lastnosti sorazmerij ,
-zna izračunati odstotke s pomočjo sorazmerij,
-razlikuje premo in obratno sorazmerne količine,
-rešuje besedilne naloge s premim in obratnim sorazmerjem,
-prikaže premo in obratno sorazmerne količine v koordinatnem sistemu.

MERJENJE, 
PODATKI IN 
NAPOVEDI

Merjenje 
 Obdelava 

pod
atk
ov

-poznati mednarodni merski sistem 
(tudi ploščinske mere),
-zbiranje in prikazovanje podatkov.

-zna uporabiti merske enote mednarodnega merskega sistema,
-zna ustrezno prikazati podatke s preglednicami ,
-zna različno predstavljene podatke ustrezno prebrati.



 

OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI  ZNANJA 
SPRETNOSTI

 KOMPETENCE 

ŠTEVILA

Realna števila in 
številske 
množice

- Poznati lastnosti relativnih števil
- Poznati značilnosti množic Z, Q in R 
- Upodobiti realna števila na številski 

premici
- Izvajati računske operacije z 

relativnimi števili tudi v številskih 
izrazih

- Pozna različne množice števil ter 
zna znotraj njih operirati 

- Zna grafično ponazarjati realna 
števila  na številski premici 

- Zna rešiti izraze z relativnimi 
števili in zna uporabljati  
računske operacije v množici teh 
števil

Uporaba računskih operacij

Komunikacija in uporaba simbolnega, formalnega in 
tehničnega jezika

Uporaba orodij in pripomočkov

Prikazovanje

Postavljanje in reševanje problemov

Utemeljevanje

Modeliranje

Osnove algebrskega 
računa

- Usvojiti osnovne pojme algebrskega 
računa

- Pozna različne vrste izrazov 
- Zna izračunati vrednost izraza s 

spremenljivkami
- Prepozna enočlenike in 

veččlenike
- Zna uporabljati osnovne 

računske operacije pri računanju 
z enočleniki in z veččleniki

- Pozna posebne produkte in zna z 
njimi operirati

Enačbe

- Poznati pojem enačbe
- Rešiti enačbe prve stopnje z eno 

neznanko

- Zna rešiti enačbe prve stopnje z 
eno  neznanko

- Zna uporabljati enačbe za 
reševanje različnih besedilnih 
nalog
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OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI  ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE

GEOMETRIJSKI 
ELEMENTI

Podobnost

- Poznati podobne like in njih 
značilnosti

- Prepozna podobne like in reši naloge z 
uporabo podobnosti

Uporaba računskih operacij

Komunikacija in uporaba 
simbolnega, formalnega in 

tehničnega jezika

Uporaba orodij in pripomočkov

Prikazovanje

Postavljanje in reševanje 
problemov

Utemeljevanje

Modeliranje

Krog 

- Usvojiti pojem kroga in njegovih delov
- Računati obseg in ploščino kroga in 

njegovih delov

- Razume razliko med krožnico in krogom
- Pozna značilnosti kroga in njegovih delov
- Pravilno uporablja obrazce za računanje 

obsegov in ploščin kroga in njegovih delov
- Razume navodila besedilnih nalog, vaje 

grafično prikaže, nastavi in logično izpelje 
postopek

Geometrijska telesa

- Poznati  lastnosti geometrijskih teles
- Računati površino in prostornino 

geometrijskih teles

- Pozna osnovne pojme prostorske 
geometrije

- Pozna in prvilno uporablja obrazce za 
računanje površin in prostornin 
obravnavanih teles

- Zna uporabiti Pitagorov izrek v prostoru
- Razume navodila besedilnih nalog, vaje 

grafično prikaže, nastavi in logično izpelje 
postopek



MATEMATIKA – 3.razred 

OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI  ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE

RELACIJE IN 
FUNKCIJE

Osnove 
anali
tične 
geom
etrije

- Poznati koordinatni sistem
- Poznati pojem funkcije (grafi 

premice, hiperbole in parabole)
- Predstaviti relacije in funkcije s 

pomočjo kartezijskih koordinat

- Zna določiti lego poljubne točke v koordinatnem sistemu
- Zna narisati točke z danimi koordinatami v koordinatnem 

sistemu
- Uporablja Pitagorov izrek v koordinatnem sistemu
- Zna ponazarjati odvisnost dveh količin
- Zna brati nastale grafe in iz njih poiskati podatke
- Prepozna linearno funkcijo
- Zna določiti smerni koeficient in začetno vrednost linearne 

funkcije
- Ugotavlja lego linearnih funkcij v istem koordinatnem 

sistemu

Uporaba računskih operacij

Komunikacija in uporaba 
simbolnega, formalnega in 

tehničnega jezika

Uporaba orodij in 
pripomočkov

Prikazovanje

Postavljanje in reševanje 
problemov

Utemeljevanje

Modeliranje

Razmerja in 
soraz
merj

a

- Poznati osnovne pojme 
razmerij in sorazmerij

- Uporabljati sorazmerja pri 
reševanju problemov

- Prepoznati premo in obratno 
sorazmerne količine
Izračunati odstotke z rabo 
sorazmerij

- Opredeli in zapiše sorazmerje ter izračuna neznani člen 
sorazmerja 

- Pravilno uporablja lastnosti sorazmerij 
- Zna izračunati odstotke s pomočjo sorazmerij
- Razlikuje premo in obratno sorazmerne količine
- Rešuje besedilne naloge s premim in obratnim sorazmerjem

Prikaže premo in obratno sorazmerne količine v 
koordinatnem sistemu

MERJENJE, 
PODATKI IN 
NAPOVEDI

Merjenje 
 Obdelava 

poda
tkov

- Poznati mednarodni merski 
sistem (tudi prostorninske 
mere)

- Zbiranje in prikazovanje 
podatkov

- Usvojiti osnovne pojme 
verjetnostnega računa in 
statistike

- Zna uporabiti merske enote mednarodnega merskega 
sistema

- Zna ustrezno prikazati podatke s preglednicami in z 
različnimi diagrami (stolpični diagram, tortni diagram,…)

- Zna različno predstavljene podatke ustrezno prebrati
- Iz danih podatkov zna določati aritmetično sredino, modus 

in mediano 
- Zna ugotoviti, kdaj je dogodek slučajen, kdaj je gotov in 

kdaj nemogoč
- Zna določiti verjetnost dogodka 
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