
Predmet: MAT 9                                                                                                           

Datum: 7. 5. 2020 (9.c in 9.d) in 8.5. (9.a in 9.b)  

Učna tema: Linearna funkcija 

Učna enota: Ponovitev številske premice in koordinatnega sistema  

Množico točk, ki ustrezajo danim pogojem pa lahko upodobimo tudi na 
koordinatnem sistemu.  
 
1. Poglej si primere v učbeniku od strani 182 – 183.  
 
2. V zvezek reši naslednje primere. Pomagaj si z učbenikom in priloženim 
filmčkom: https://www.youtube.com/watch?v=-PuyZ3Vk8bs&feature=youtu.be 
 
V koordinatnem sistemu upodobi točke T(x,y), ki pripadajo danim pogojem.  

      
a) x = 3;  (nariši) 
 
- temu pogoju ustreza v ravnini neskončno veliko točk, ker nimamo podatka o 
ordinatni osi. Zato je lahko ordinata y katerokoli realno število, kar zapišemo T(3, y).  

 
Poleg slike prepiši in ustrezno dopolni: 

 
 Vse točke, ki ustrezajo temu pogoju ležijo na ___________, ki je 
_____________ z osjo y. Premico lahko zapišemo z enačbo: __________ 
 
Abscisna os ima enačbo __________. 
Ordinatna os ima enačbo __________. 
 

b) –1  x  2; (nariši) 
 
- tudi pri tem pogoju ni podana ordinata y, zato je tudi v tem primeru lahko ordinata y 

katerokoli realno število. Opazujemo torej vse tiste točke, za katere velja, da je –1  x 

 2,  y pa katero koli število.  
 
Poleg slike prepiši in ustrezno dopolni: 
 
Množica točk, ki ustreza danemu pogoju, sestavlja _______. Pas omejujeta 
premici ______ in ______. Premici sta vzporedni z ______________ osjo. 
 

c) x   2; (nariši)  
 
- zopet ni podana ordinata y, zato je tudi v tem primeru lahko ordinata y katerokoli 

realno število. Opazujemo torej vse tiste točke, za katere velja, da je x  -2,  y pa 
katero koli število.  
 
Poleg slike prepiši in ustrezno dopolni: 
 
Taka množica točk sestavlja _____________, ki jo omejuje premica _______. 

https://www.youtube.com/watch?v=-PuyZ3Vk8bs&feature=youtu.be


d) y ˂ 2 (nariši)  
 
- vse točke v ravnini, za katere velja y ˂ 2, abscisa pa je katerokoli število.  
 
3. Zapiši: Množico točk, ki ustrezajo določenim pogojem, upodobimo v 
koordinatnem sistemu s točko, premico, pasom ali polravnino. 
 
4. Reši še primere v učbeniku: str. 186/nal. 2 (b,c in d) 
 
 

PA POGUMNO:  
 


