
 MATEMATIKA 6            UČENJE NA DALJAVO, (20.4.-24.4.2020) 
6.teden  

 

POZDRAVLJENI ŠESTOŠOLCI! 

Za nami je že kar nekaj tednov dela na daljavo. Pri tem ste nekateri bolj, drugi manj aktivni in uspešni. Učiteljici sva 

bili veseli  vaših  nalog, ki ste jih nekateri vrhunsko rešili. Še vedno jih pričakujemo od tistih, ki jim  to še ni uspelo. 

 V tednu pred zasluženimi Prvomajskimi počitnicami bo delo pri matematiki potekalo tako, da si najprej pregledate  

REŠITVE nalog od preteklega tedna.  Nato pa sledi ponavljanje snovi in sicer boste ponovili in obnovili svoja znanja o 

decimalnih številih. 

 

Na koncu tega dokumenta imate rešitve prejšnjega tedna. 

Po marljivem delu pa naj sledijo prijetne počitnice. Preživite jih sproščeno in si naberite moči, da bomo šolsko leto 

čim uspešneje pripeljali do konca. 

                 Učiteljici  matematike                               

 

DECIMALNA ŠTEVILA- ponavljanje in utrjevanje znanja
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Reševanje 
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Pred tabo je še 9. naloga, ki pa ni obvezna. 

 

 

 

 

 

                 

  

 

Dragi učenec, učenka! 
 
Pred tabo so rešitve nalog prejšnjega tedna. Z rdečim pisalom ustrezno popravi svoje 
rešene naloge. 

a) 4 km =  4 000 m                                                    b)  0,5 m = 5 dm 

    12 m = 1 200 cm                                                       1,6 m = 160 cm 

578 cm = 5 780 mm                                                   0,03 km = 30 m  

       7 m = 7 000 mm                                                7,1 dm = 71 cm 

520 dm = 5 200 cm                                                   8,5 cm = 85 mm  
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c)  60 mm = 6 cm 

       500 m = 0,5 km  

   38,5 dm = 3,85 m  

     6,3 cm = 0,63 dm 

177,3 mm = 0,1773 m  

 

2. Izračunaj dolžino vlakovne kompozicije. 

 

l = 23 m + 3 · 18 m   

l = 77 m                                            Odg: Vlakovna kompozicija meri 77 m. 

3. Desko z dolžino 2,7 m razžagamo na tri enako dolge krajše deske.  Izračunaj dolžino 
ene krajše deske. 

2,7 m : 3 = 0,9 m  

Krajša deska meri 0,9 m. 

4.  Skrbno preberi spodnje navodilo in reši.                                      Šiviljski meter. 

 m dm cm mm 

obseg vratu     

prsni obseg     

obseg pasu     

obseg bokov     

obseg roke     

dolžina bluze     

dolžina krila      

dolžina rokava     
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v kateri boš prikazal-a obseg 
svojega pasu, bokov, glave, 
vratu in roke. Vsako meritev 
zapiši v različnih enotah  
(m, dm, cm, mm).  
 
 
Kateri meter boš uporabil-a? 
Če ti je lažje, lahko opraviš 
meritve tudi na bratu, sestri,  
mami…  

 
 

 

 

5. Izračunaj in rezultat izrazi v metrih. 

a)  2  m 3 cm  + 1,14 m – 1,7 m = 2,03 m + 1,14 m – 1,7 m = 1,47 m 

b)  3 m 45 cm · 4 = 3,45 m · 4 = 13,8 m 

 

                                                                                                   Znanje je moč. 

 

 


