
Predmet: MAT 9                                                                                                           

Datum: 19. 5. 2020 (9.a,b,c,d) 

Učna tema: Linearna funkcija 

Učna enota: Linearna funkcija in njen graf  

Zapiši naslov: LINEARNA FUNKCIJA (str. 193) 
 
1. Preberi zgodbo v UČBENIKU str. 193 in ugotovi, kako se spreminja količina vode 
v bazenu.  
 
2. Vso razlago dotične naloge dobiš tudi na posnetku:  
https://www.youtube.com/watch?v=F2_Ki0sxOYs&feature=youtu.be 
 
3. Ob primeru si zapiši:  
 
Predpis za izračun: f(x) = 240 x + 100 
 
Količina vode v bazenu po treh urah: 

f (3) = 240 ∙ 3 + 100 = 720 + 100 = 820 

Po treh urah polnenja bi bilo v bazenu 820l vode.  

 

4. Zapiši definicijo linearne funkcije: 
 
Odvisnost dveh količin, ki je povezana s predpisom f(x) = k . x + n imenujemo 

linearna funkcija, pri čemer sta k in n poljubni naravni števili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Zapiši: Linearna enačba je zapis z dvema neznankama, kar pomeni, da rešitev 

take enačbe ne bo eno število, ampak urejen par števil (x,y).  

 

f(x) = k . x + n 

Konstanto k imenujemo 

SMERNI KOEFICIENT Konstanto n imenujemo 

ZAČETNA VREDNOST 

V našem primeru je začetna 

vrednost, koliko je bilo vode 

v bazenu na začetku.  

Splošna enačba 

linearne funkcije 

https://www.youtube.com/watch?v=F2_Ki0sxOYs&feature=youtu.be


S pomočjo tabele zapiši urejene pare za primer polnjenja bazena:  

x (h) 1 2 3 4 

y (l) 340 580 820 1060 

 
Dobimo urejene pare: (1, 340), (2, 250), (3, 820),  (4, 1060) 

 

Urejene pare lahko ponazorimo s točkami na koordinatnem sistemu, s čimer se boste 

seznanili v naslednji uri.  

 
4. Reši primere str. 194/nal.2 (d,b,č), 3 (č,d), 4 (c,č) 8*(d) 

Zapiši/prepiši jih v zvezek. Pomagaj si z rešenimi primeri v učbeniku na strani 

193/194. 

 
Rešitve nalog lahko preveriš na posnetku (od 4.30 minute dalje): 

https://www.youtube.com/watch?v=VGlurz38u98&feature=youtu.be 

 
 

 

Zapiši podnaslov: GRAF LINEARNE FUNKCIJE 
 
1. Zapiši definicijo: Graf linearne funkcije je premica, ki je z dvema točkama 

natančno določena, zato za graf linearne funkcije zadostujeta dva urejena para 

(x, f(x)) oz. zapis (x,y).  

 
2. Zapiši: Nariši graf linearne funkcije f(x) = −x + 2.  
 
Neka izbrana vrednost x-a priredi natančno določeno vrednost y. Naredimo tabelo in 

si izberemo vsaj tri točke, kar pomeni, da dobimo 3 urejene pare.  

 

x y 

-1 - (-1) + 2 = 3 

0 -0 + 2 = 2 

1 -1 +2 = 1 

 
Dobimo urejene pare (-1,3), (0,2) in (1,1). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGlurz38u98&feature=youtu.be


 
 
 

4. Reši nalogi: str.200/2 (c in d). Obe linearni funkciji lahko narišeš v isti koordinatni 

sistem, le označi ju z različnima barvama.  

 


