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POVZETEK 

Diplomsko delo v prvem sklopu teoretičnega dela predstavlja nastanek evklidske 

geometrije, pojem evklidskih konstrukcij in osnovne metode reševanja konstrukcijskih 

problemov. Drugi sklop se osredotoča na poučevanje geometrijskih konstrukcij v 7. 

razredu osnovne šole: seznanja s cilji in standardi znanja, ki se navezujejo na 

poučevanje geometrijskih konstrukcij v osnovni šoli, ter ponuja primerjalni pregled 

obravnave evklidskih konstrukcij v dveh učbenikih iz let 1972 in 2003. Največje razlike 

med učbenikoma so v naboru uporabljanih konstrukcijskih orodij in pri stopnji 

nazornosti predstavitve postopkov konstruiranja. Pri uporabi konstrukcijskih orodij se v 

novejšem času za konstruiranje premic, vzporednic in pravokotnic skoraj izključno 

uporablja geotrikotnik, medtem ko je v starejšem učbeniku konstrukcija le teh temeljila 

na uporabi dveh risalnih trikotnikov. Postopki konstruiranja so v novejšem učbeniku 

predstavljeni podrobno in z nazornimi primeri korakov napredovanja konstrukcije. 

Sama snov pa je tudi podana podrobneje, s čimer je olajšano samostojno delo učenca ter 

tudi delo učitelja. Jedro empiričnega dela predstavljajo komentirani rezultati raziskave, 

ki je bila opravljena med 91 učitelji. S pomočjo vprašalnika so bili med učitelji 

raziskani številni vidiki poučevanja in izvajanja konstrukcijskih postopkov v osnovni 

šoli. Raziskava je pokazala, da se razlike v načinih obravnave geometrijskih konstrukcij 

pojavljajo predvsem na dveh področjih. Prvo področje je pomen konstrukcijskega 

orodja in s tem povezana natančnost izdelave konstrukcijske slike, drugo področje pa je 

zapis konstrukcijskih korakov. 

KLJUČNE BESEDE 

algebrske konstrukcije, etape reševanja konstrukcijskega problema, evklidske 

konstrukcije, metode konstruiranja evklidskih konstrukcij, poučevanje geometrijskih 

konstrukcij v osnovni šoli 
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ABSTRACT 

The theoretical part of this thesis presents the historical beginnings of Euclidean 

geometry, the concept of Euclidean constructions, and some basic methods of solving 

construction problems. We also focus on the teaching of geometric constructions in the 

7
th
 grade of elementary school, in particular we present objectives and standards of 

knowledge that relate to the teaching of geometric constructions, and we offer a 

comparative overview of the treatment of Euclidean constructions in two textbooks, one 

from 1972, and the other from 2003. The main difference between the two textbooks is 

related to the set of used construction tools and in the way the construction process is 

documented in the textbook. In the new book almost all constructions are carried out 

using a triangular protractor and a compass, whereas in the older one the constructions a 

set square and compass are used. The 2003 textbook explains the subject in more detail 

and with lots of illustrative examples, so that pupils may be more independent in their 

study, and also the teacher’s work is facilitated. The core of the empirical part of the 

thesis consists of a research on the way geometric constructions are treated in Slovenian 

schools. The participants were 91 mathematics teachers; the data were obtained with a 

questionnaire. The research points out to two main areas of differences in the way of 

implementing the construction related part of mathematics curriculum. The first area is 

the assigned importance of the construction tools and related accuracy in the 

construction drawing. The second area is the level of the given emphasis to the 

documentation of the construction steps. 

KEYWORDS 

algebraic constructions, Euclidean constructions, methods of solving Euclidean 

constructions, construction steps, teaching geometric constructions in elementary school 
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1. UVOD 

Področje evklidske geometrije in evklidskih konstrukcij je obširen in zahteven del 

matematike, ki ob vpeljavi v pouk osnovnošolske matematike zahteva poseben pristop 

in poenostavitev. Uspešnost učiteljevega dela je v dobrem poznavanju osnov 

obravnavane snovi, izbiri pravega pristopa pri poučevanju in doslednosti pri izvajanju 

učnega procesa. 

V diplomskem delu bom uvodoma predstavila nastanek evklidske geometrije, pojem 

evklidskih konstrukcij in osnovne konstrukcijske postopke. Ker mora učitelj pri 

načrtovanju dela upoštevati smernice in vsebino učnega načrta, bom preverila še, 

kakšne cilje in standarde znanja v povezavi s konstrukcijami navaja Učni načr t za 

matematiko. Na učiteljev stil poučevanja gotovo vpliva tudi način obravnave snovi v 

učbenikih, ki se uporabljajo pri pouku matematike, zato bom primerjala, kako so bile 

obravnave evklidske konstrukcije v učbeniku iz leta 1972 in kako so obravnavane v 

danes uporabljanem učbeniku. 

Empirični del temelji na raziskavi, opravljeni na podlagi vprašalnika, ki ga je reševalo 

91 učiteljev. Raziskala sem njihov način poučevanja evklidskih konstrukcij v 7. razredu 

osnovne šole. Rezultati sami in dodatna analiza neodvisnosti nekaterih izbranih 

raziskovanih parametrov so pripeljali do zanimivih ugotovitev, ki v prvi vrsti lahko 

učitelju predstavljajo povratno informacijo o lastnem pristopu k poučevanju, hkrati pa 

mu v premislek morda ponudijo nov uvid v poučevanje te snovi. 

Učitelji posredujemo znanje in ves čas stremimo k izboljševanju našega dela, zato so 

informacije, ki nam omogočajo izboljševanje našega poučevanja, več kot dobrodošle. 

Še toliko bolj so pomembne, ker se rezultat našega dela zrcali ne le v učnem uspehu 

naših učencev, temveč tudi v njihovem dojemanju uporabnosti matematike v 

vsakdanjem življenju. 
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2. EVKLIDSKA GEOMETRIJA 

Ko govorimo o geometriji, običajno govorimo o evklidski geometriji. Tudi geometrija, 

ki se obravnava v šolah, temelji na evklidski geometriji, zato je v tem poglavju na 

kratko predstavljen njen nastanek in njene osnove, poleg pa so predstavljene še osnove 

konstruiranja. Opisane so rabe različnih geometrijskih orodij pri konstruiranju in 

različne metode, ki se jih lahko poslužujemo pri konstruiranju. 

2.1. Začetki evklidske geometrije 

Starogrški zgodovinar Herodot kot rojstni kraj geometrije navaja stari Egipt. Sam 

začetek te znanstvene vede je mogoče izslediti v 4. tisočletje pr. n. št. kot znanost o 

zemljemerstvu. Beseda 'geometrija', ki izhaja iz grškega jezika, dobesedno pomeni 

zemljemerstvo
1
. Od 7. stoletja pred našim štetjem se je geometrija intenzivno razvijala v 

antični Grčiji, kamor so jo iz Egipta zanesli trgovci. Približno v 5. stoletju pred našim 

štetjem sta se izoblikovala pojma trditve in njenega strogega dokaza. Pomembne 

zasluge za to so imeli predvsem Hipokrat, Evdoks in Arhit (Pagon, 1995). Aleksandrija, 

ki ji je ugodna lega na križišču mnogih pomembnih trgovskih poti že za časa 

Aleksandra Velikega omogočila kulturni razcvet, je po Aleksandrovi smrti postala 

egipčanska prestolnica. Z namenom, da bi privabil učenjake, je Ptolemaj I. dal graditi 

Aleksandrijsko knjižnico, imenovano tudi Muzej, v kateri se je domnevno hranilo več 

kot 600.000 papirusnih zvitkov in je veljala za največjo tedanjega časa. Ko je Muzej 

okoli leta 300 pred našim štetjem odprl svoja vrata, je mesto vodje oddelka za 

matematiko najbrž zasedel grški matematik in Platonov učenec iz Aleksandrije – 

Evklid. 

2.2. Evklidovi Elementi 

Evklid, ki velja za očeta klasične matematične geometrije, je s svojim delom Elementi 

(izvirni grški naslov je Stoiheia, prevajano tudi kot Osnove ali Začetki) opravil glavnino 

dela tedanjega časa, ko je v njem zbral in sistematiziral vse do tedaj znano gradivo, 

povezano z geometrijo (poleg tega pa Elementi obravnavajo še teorijo števil in osnove 

                                              

1 Gea – zemlja, metros – merjenje  
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algebre). Geometriji, ki ustreza načelom, ki jih opisuje Evklid, pravimo evklidska 

geometrija. 

Delo sestavlja 13 knjig. Pitagorejci, vključno z Arhitom, so osnovali vsebine 1., 2., 6., 

7., 8., 9. in 11. knjige, Hipokrat je veleum v ozadju 3. in 4. knjige, Evdoks je osnoval 5. 

in 12. knjigo, 10. in 13. knjiga pa temeljita na delih Teaitetosa (5., 7., 8., 9., in 10. 

knjiga so posvečene aritmetiki, podani v geometrijski obliki, druge dejansko govorijo o 

geometriji). Evklidov prispevek je bila logična ureditev Elementov – zasnova na 

sistemu aksiomov oziroma postulatov (Anglin, 1994). 

V primeru geometrije, ki kot znanstvena veda proučuje prostor in lastnosti likov in teles, 

ki se v njem nahajajo, so aksiomi neizpodbitne lastnosti prostora, na podlagi katerih 

lahko izpeljujemo nove izjave, ki jih imenujemo izreki. S slednjimi pa spet lahko 

tvorimo nove izreke itd. Aksiomi ali postulati (izjave, ki jih ne dokazujemo) so 

pomembni v vsaki deduktivni znanosti. Njihov nabor mora biti dosledno izbran tako, da 

si med seboj ne nasprotujejo in so med seboj neodvisni (noben aksiom ne sledi iz ostalih 

aksiomov). Z Elementi je postala geometrija prva izmed matematičnih teorij, ki 

temeljijo na sistemu aksiomov, in tako postala vzor za strogo matematično dokazovanje. 

Vsega skupaj je v Elementih 465 trditev in njim pripadajočih dokazov.  

1. knjiga predstavlja osnove ravninske geometrije. Začne se s triindvajsetimi 

definicijami osnovnih geometrijskih pojmov (kaj je točka, črta, premica, ploskev, 

ravnina, krog), sledi jim pet postulatov, ki jih navajam kot zgled. 

P1 Od katerekoli točke do katerekoli druge točke se lahko nariše ravna črta 

(daljica). 

 

Slika 1: 1. postulat 

P2 Vsako ravno črto lahko neomejeno podaljšujemo na obe strani (premica). 

 

Slika 2: 2. postulat 

P3 S katerokoli točko, ki predstavlja središče, in polmerom se lahko opiše 

krožnica. 
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Slika 3: 3. postulat 

P4 Vsi pravi koti so med seboj enaki. 

P5 Če premica v preseku z dvema drugima premicama na isti strani tvori dva 

notranja kota, ki sta skupaj manjša od dveh pravih kotov, se ti premici, če ju 

podaljšujemo v neskončnost, sekata na tej isti strani
2
. 

 

Slika 4: 5. postulat 

2.3. Geometrijske konstrukcije in orodje 

Konstruiranje v geometriji pomeni postopek načrtovanja geometrijskih objektov z 

uporabo več različnih pripomočkov; uporabljamo npr. ravnilo, šestilo, geotrikotnik, 

risalni trikotnik, priložno ravnilo. Z omejitvijo na uporabo le določenega orodja pa 

nastajajo različna 'pravila igre' načrtovanja. 

2.3.1. Evklidske konstrukcije 

Pravila igre evklidskih konstrukcij dovoljujejo rabo le dveh orodij (pri taki omejitvi 

uporabe ju imenujemo evklidski orodji): ravne deščice (ravnilo), ki omogoča risanje 

                                              

2 5. Evklidov postulat je bil kasneje nadomeščen z razumljivejšim aksiomom o vzporednici: Na ravnini 

lahko narišemo skozi katerokoli točko T, ki ne leži na dani premici p, natanko eno premico, ki premice p 

ne seka. Taka premica se imenuje vzporednica premici p skozi točko T. (Hilbert, 

http://www.gutenberg.org/files/17384/17384-pdf.pdf) 
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daljic (postulat P1) oziroma podaljševanje obstoječih daljic v premice (postulat P2), in 

šestila, ki omogoča risanje krogov pri dani točki kot središče kroga ter dano dolžino 

polmera kroga (postulat P3). To so tri osnovne konstrukcije, s pomočjo katerih 

izvedemo vse ostale. 

Pogosto rabljene enostavne konstrukcije, ki so sestavljene iz nekaj osnovnih 

konstrukcij, imenujemo elementarne konstrukcije. Primeri teh so: 

 simetrale daljic, 

 simetrale kotov, 

 pravokotnice, 

 vzporednice, 

 kot, skladen danemu kotu, daljica, skladna dani daljici, 

 komplementaren kot danemu kotu, 

 suplementaren kot danemu kotu, 

 konstrukcije trikotnikov iz podanih stranic in kotov:  

- tri stranice (s-s-s), 

- dve stranici in kot, ki ga oklepata (s-k-s), 

- dve stranici in kot nasproti daljši izmed stranic (s-s-k), 

- stranica in njej priležna kota (k-s-k). 

Zahtevnejše konstrukcije pa potem sestavlja zaporedje končnega števila elementarnih 

konstrukcij. 

Po pravilih evklidskih konstrukcij z nobenim od dovoljenih orodij ni dovoljeno 

prenašati dolžin. Zato je ravnilo neoznačeno, šestilo pa je kolapsibilno (collapsing 

compass), kar pomeni, da se takoj, ko ga dvignemo z risalne površine, zapre (Eves, 

1992). Razlika v primerjavi z dandanašnjimi šestili je seveda ta, da današnja obdržijo 

odprto držo in nam tako omogočajo prenašanje dolžin. 

Glede na to, da so osnovni elementi ravnine točke, črte in krogi, ti dve orodji torej 

zadostujeta. Ravnilo za ravne črte, šestilo za kroge, točko pa lahko konstruiramo zgolj 

na sledeče načine: 

 kot presečišče dveh premic, 

 kot presečišče premice in kroga, 

 kot presečišče dveh krogov. 
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Pregled Elementov ponuja impresivno veliko konstrukcij, ki jih lahko izvedemo le z 

ravnilom in šestilom. Pravzaprav je dolgo veljalo, da je kakršnokoli 'razumno' 

konstrukcijo moč izvesti s pomočjo le teh dveh orodij. V resnici pa obstajajo na primer 

trije problemi antike, ki jih na ta način ni moč konstruirati, in so dolgo zaposlovali 

geometre tedanjega kot tudi sodobnejšega časa: 

 trisekcija kota (kot razdeliti na tri enake dele), 

 kvadratura kroga (konstruirati kvadrat, ki je ploščinsko enak danemu krogu), 

 podvojitev kocke (konstruirati rob kocke, katere prostornina je dvakrat večja od 

prostornine dane kocke). 

2.3.2. Mohr-Mascheronijev izrek 

Italjanski matematik Lorenzo Mascheroni je leta 1797 v svojem delu Geometrija s 

šestilom (Geometria del compasso) prišel do zaključka, da lahko vsako konstrukcijo, ki 

se jo da izvesti z ravnilom in šestilom, lahko izvedemo le s šestilom (Eves, 1992). 

Kasneje se je izkazalo, da je že leta 1672 do podobnih zaključkov prišel danski 

matematik Georg Mohr. Seveda šestilo ne more nadomestiti ravnila pri risanju ravnih 

črt (torej Evklidova postulata P1 in P2 ne bosta uporabna). Premico 'načrtamo' tako, da s 

šestilom poiščemo dve točki (konstruirani kot presečišči krogov), ki natančno določata 

dano premico. 

2.3.3. Poncelet-Steinerjev izrek 

Francoski matematik Victor Poncelet je leta 1822 prvi objavil tezo, ki jo je leta 1833 

švicarski matematik Jacob Steiner še dodelal, o možnosti konstruiranja vseh evklidskih 

konstrukcij le s pomočjo ravnila ob predpostavki, da je podan nek krog in njegovo 

središče. Povedano drugače: vse evklidske konstrukcije lahko opravimo z ravnilom in 

zarjavelim šestilom (omogoča le risanje krogov s točno določenim radiem); slednjega je 

dovolj uporabiti le enkrat (Eves, 1992). 

2.3.4. Šolska pravila konstruiranja 

Pri ''šolskih'' pravilih konstruiranja je dovoljeno risanje premic skozi dve točki z 

ravnilom in risanje krožnic z običajnim šestilom. Merjenje in računanje je prepovedano 

(Modic, 2009). 
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S šestilom lahko prenašamo razdalje. Izkaže se, da je vse konstrukcije, ki so izvedljive s 

tem orodjem, možno izvesti (na bolj kompliciran način) po pravilih evklidskih 

konstrukcij. 

Zaradi enostavne uporabe in hitrejšega risanja se velikokrat pri konstrukcijah 

uporabljata dva risalna trikotnika: 

 enakokraki pravokotni trikotnik (kota ob hipotenuzi torej merita 45°) 

 

Slika 5: Enakokraki risalni trikotnik 

 raznostranični pravokotni trikotnik (koti merijo 30°, 60° in 90°) 

 

Slika 6: Raznostranični risalni trikotnik 

Risanje kotov velikosti 30°, 45°, 60° in 90° zato ne zahteva uporabe šestila, dokaj 

enostavno pa je z njima tudi risanje vzporednic in pravokotnic: 

 

Slika 7: Risanje vzporednic in pravokotnic risalnima trikotnikoma3 

Tako imenovana dvorobna ravnila so sestavljena iz dveh trdno spetih ravnil. Primeri le 

teh: 

 ravnilo v obliki črke T, 

                                              

3Vir slik 5, 6 in 7: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Ucbeniki/OPK_krempus.pdf 
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 tesarski kotnik, 

 dve vzporedno vpeti ravnili. 

Victor Poncelet je prvi prikazal, da je vsako točko, ki jo lahko konstruiramo z ravnilom 

in šestilom, mogoče konstruirati le z dvorobnim ravnilom (Horadam, 1960). 

Zanimivo je tudi, da vse evklidske konstrukcije, če imamo podane potrebne točke, lahko 

rešimo brez kakršnegakoli orodja – s prepogibanjem papirja, ki predstavlja ravninsko 

konstrukcijo (Eves, 1992). 

Danes se v šolah uporablja šestilo in geotrikotnik, ki učencem omogoča enostavno 

risanje vzporednic in pravokotnic kot tudi risanje in merjenje kotov. Učni načrt za 

matematiko predvideva: 

 

Slika 8: Didaktično priporočilo4 

2.4. Nekaj metod konstruiranja 

2.4.1. Metoda geometrijskih mest točk 

Je osnovna metoda reševanja konstrukcijskih problemov. Uporabljamo jo lahko samo 

ali pa v kombinaciji s kako drugo konstrukcijsko metodo. Bistvo je v načinu določanja 

ključnih točk, ki ustrezajo zahtevi konstrukcijske naloge in so dobljene kot presečišča 

premic in krožnic. Pri tej metodi nastajajoče premice oziroma krožnice določimo na 

osnovi podanih lastnosti, torej kot množice točk z dano lastnostjo (geometrijsko mesto 

točk). V nadaljevanju je najprej navedenih nekaj pomembnih geometrijskih mest, nato 

pa je prikazanih nekaj konstrukcij z uporabo te metode. 

 Geometrijsko mesto točk, ki so od dane točke S enako oddaljene kot dana točka 

A, je krožnica s središčem v S in polmerom SA. 

                                              

4 Vir: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf 
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Slika 9: Krožnica 

 Simetrala daljice je geometrijsko mesto točk, ki so enako oddaljene od krajišč 

daljice. 

 

Slika 10: Simetrala daljice 

 Geometrijsko mesto točk, ki so od dane premice oddaljene za dano razdaljo, sta 

dve premici, ki sta dani premici vzporedni na dani razdalji. 

 

Slika 11: Vzporednici dani premici 

 Simetrala kota je geometrijsko mesto točk, ki so enako oddaljene od krakov 

danega kota. 
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Slika 12: Simetrala kota 

 Geometrijsko mesto točk, iz katerih se vidi dana daljica pod danim kotom, sta dva 

skladna krožna loka nad daljico kot tetivo. Dani kot je pripadajoči obodni kot. Če 

meri pripadajoči obodni kot 90°, potem je geometrijsko mesto točk krožnica, dana 

daljica pa predstavlja njen premer (Talesov izrek). 

 

Slika 13: Pogled nad daljico pod danim kotom 

 Geometrijsko mesto točk, ki razpolavljajo tetive dane krožnice s skupnim 

krajiščem, je krožnica, ki gre skozi to krajišče (premer le-te je enak polmeru dane 

krožnice). 

 

Slika 14: Razpolovišča tetiv dane krožnice 
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 Geometrijsko mesto točk, za katere je razmerje razdalj od dveh izbranih točk 

vedno isto, je Apolonijeva krožnica. 

 

Slika 15: Apolonijeva krožnica 

Za Apolonijevo krožnico KA,B,k torej velja KA,B,k = {T; |AT| : |TB| = k}, kjer je k realno 

število, ki ni enako 1. Za dano razmerje razdalj je potrebno poiskati točki M in N, ki 

predstavljata krajišči premera Apolonijeve krožnice. 

Naj bosta dani točki A in B ter točka T, ki ne leži na premici AB. Naj bo |AT| : |TB| = k. 

Za konstrukcijo Apolonijeve krožnice KA,B,k potrebujemo torej točki M in N, ki sta 

presečišči te krožnice s premico AB. Pokažimo, da je točka M presečišče premice AB s 

simetralo ATB, točka N pa presečišče premice AB s simetralo sokota ATB. 

 

Slika 16: Konstrukcija Apolonijeve krožnice 
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Velja sledeče: 

 nosilki daljic BR in NT sta vzporedni (△ABR ~ △ANT), 

 vzporedni sta tudi nosilki daljic MT in BP (△AMT ~ △ABP). 

Ker sta točki M in N krajišči premera Apolonijeve krožnice, je MTN pravi kot, in sta 

torej nosilki daljic BR in NT pravokotni na nosilki daljic MT in BP. Sledi torej tudi, da 

je PBR pravi kot. 

Velja tudi: 

 △ABR ~ △ANT ⇒ |AT| : |RT| = |AN| : |BN| = k, 

 △AMT ~ △ABP ⇒ |AT| : |TP| = |AM| : |BM| = k. 

Od tod sledi, da je |RT| = |TP|. 

Po Talesovem izreku točka B leži na krožnici s središčem v T in premerom PR, kar 

pomeni, da velja enakost |RT| = |TP| = |TB|. Posledično velja, da je △BTR enakokraki 

trikotnik. 

Daljica TM torej leži na simetrali ATB, pravokotnica na to simetralo v točki T pa 

nosilko točk A in B seka v točki N. 

Zgledi uporabe geometrijskih mest točk pri konstrukcijah: 

 Če želimo načrtati krožnico skozi tri dane nekolinearne točke A, B in C, moramo 

najprej poiskati središče S te krožnice. Središče S je enako oddaljeno od točk A, B 

in C. Geometrijsko mesto točk, ki je enako oddaljeno od točk A in B, je simetrala 

daljice AB. Geometrijsko mesto točk, ki je enako oddaljeno od točk B in C, je 

simetrala daljice BC. Točka S je presečišče navedenih simetral. 

 

Slika 17: Krožnica skozi tri nekolinearne točke 
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 Če želimo načrtati tangento na dano krožnico skozi dano točko, ki leži v zunanjosti 

te krožnice, moramo določiti točko, kjer se tangenta krožnice dotika. V dotikališču 

D1 krožnice in tangente tvorita polmer dane krožnice in tangenta pravi kot. 

Geometrijsko mesto točk, iz katerih vidimo daljico ST pod pravim kotom, je 

krožnica s premerom ST. Točki D1 in D2 sta presečišči te krožnice z dano 

krožnico. 

 

Slika 18: Tangenta 

 Konstruirati želimo trikotnik s podanimi vsemi tremi stranicami. Narišemo 

stranico c in vse, kar nam preostane, je določiti, kje leži točka C. Le-to poiščemo s 

konstruiranjem dveh krožnic: k1(A,rb) in k2(B,ra). 

 

Slika 19: Konstruiranje trikotnika s podanimi tremi stranicami 
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 Konstrukcija trikotnika ABC s podatki c, γ = 90° in a : b = 1 : 2 je možna z 

uporabo Apolonijeve krožnice in Talesovega izreka. 

 

Slika 20: Konstruiranje trikotnika z Apolonijevo krožnico 

Reševanje: 

Ko načrtamo stranico c, iz njenih krajišč narišemo krožnici k1(A,k·b) in k2(B,k·a), 

kjer je k pozitivno realno število. Presečišče krožnic označimo s točko T, ki je 

seveda od točk A in B oddaljena v danem razmerju. Načrtamo simetralo ATB in 

presečišče simetrale in nosilke stranice c označimo s točko M. V točki T narišemo 

pravokotnico na simetralo in presečišče pravokotnice z nosilko stranice c 

označimo z N. Daljica MN predstavlja premer Apolonijeve krožnice. Ker γ meri 

90°, uporabimo še Talesov izrek. Načrtamo krožnico s premerom AB, kjer se ta 

krožnica in Apolonijeva krožnica sekata, je oglišče C iskanega trikotnika. 

2.4.2. Metoda konstruiranja s pomožnim likom 

Glede na podatke najprej poskušamo ugotoviti, kakšen lik bi lahko iz podatkov 

konstruirali. Nato pa skušamo ugotoviti povezavo med konstruiranim in želenim likom. 

Zgled: Konstruiraj trikotnik ABC s podatki c, α, tb. 
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Slika 21: Konstruiranje s pomožnim likom 

Reševanje: 

Iz danih podatkov lahko najprej konstruiramo trikotnik ABT: stranica c, kot α in k(B,tb), 

ki krak kota seka v točki T. Daljico AT čez točko T podaljšamo do oglišča C tako, da 

velja |AT| = |TC|. 

2.4.3. Metoda transformacije (preslikave) 

Do konstrukcijske rešitve pridemo tako, da: 

1. zamišljeno osnovno konstrukcijo preoblikujemo s transformacijo in s tem dobimo 

enostavnejšo, obvladljivo nalogo; 

2. z inverzno transformacijo konstruiranega preoblikovanega lika pa nato dobimo 

rešitev osnovnega problema. 

V nadaljevanju so navedeni zgledi transformacij in njihove uporabe pri konstruiranju. 

2.4.3.1.  Izometrije 

Izometrija ali togi premik je ravninska preslikava, ki ohranja velikosti dolžin in s tem 

tudi velikosti kotov. Posledično se krožnice preslikajo v krožnice in premice v premice. 

Translacija (vzporedni premik) 

Naj bo AB usmerjena daljica. Translacija ABT  je preslikava, ki poljubno točko T 

preslika v T' tako, da je daljica TT' skladna in vzporedna daljici AB (povedano drugače: 
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točke A, B, T', in T tvorijo oglišča paralelograma.). Usmerjeno daljico AB imenujemo 

vektor translacije. 

ABT : ℝ2
   ℝ2

  T' = 
ABT (T) 

Zgled: Načrtaj premico, ki je vzporedna dani premici p in danima krogoma odreže 

 skladni tetivi! 

 

Slika 22: Preoblikovanje s translacijo  

Reševanje: 

Na premico p konstruiramo pravokotnici skozi središči krožnic k1 in k2. Presečišči A in 

B pravokotnic s premico p določata premik ABT . Skozi središče S2 načrtamo 

vzporednico premici p, preslikamo to središče s translacijo ABT  v S'2 in s tem krožnico 

k2 v k'2. Presečišči krožnic k1 in k'2 določata iskano premico. 

Rotacija (vrtež) 

Naj bosta dana točka S in kot . Rotacija ,SR  je preslikava, ki poljubno točko T 

preslika v točko T' tako, da je razdalja med točkama ST enaka razdalji ST' , kot  TST' 

pa je enak kotu . Točko S imenujemo središče rotacije, kot  pa je kot rotacije. 

,SR : ℝ2
   ℝ2

 T' = ,SR (T);          |ST| = |ST'| in TST' =  



Evklidska geometrija 

 

 17 

Zgled: Dani sta točka A in krožnica k. Na krožnici k določi točki B in C tako, da bo 

 trikotnik ABC enakostraničen. 

 

Slika 23: Preoblikovanje z rotacijo 

Reševanje: 

Krožnico k zavrtimo okrog točke A za kot 60° in dobimo krožnico k'. Krožnica k' seka 

prvotno krožnico k v točkah C1 in C2. Presečišče loka s središčem v A skozi C1 oz. C2 in 

krožnico k je drugo oglišče iskanega enakostraničnega trikotnika B1 oz. B2. 

Zrcaljenje čez točko 

Naj bo dana točka S. Zrcaljenje čez točko SZ  je preslikava, ki poljubno točko T preslika 

v točko T' tako, da je S središčna točka daljice TT'. Točko S imenujemo središče 

zrcaljenja. 

SZ : ℝ2
   ℝ2

  T' = SZ (T);  |TS| = |ST'| 

Zrcaljenje čez točko je poseben primer rotacije: SZ = 180,SR . 

Zgled: Skozi eno od presečišč dveh danih krogov načrtaj premico, ki krogoma odreže  

 skladni tetivi. 
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Slika 24: Preoblikovanje z zrcaljenjem čez točko 

Reševanje: 

Eno od presečišč krožnic k1 in k2, označeno kot točka T, izberemo za središče 

zrcaljenja. Čez točko T nato prezrcalimo krožnico k2 v krožnico k'2 (točka T se pri tem 

prezrcali sama vase). Drugo presečišče krožnic k1 in k'2 označimo kot točko P in jo čez 

središče zrcaljenja preslikamo v točko P', ki seveda pripada prvotni krožnici k2. Točke 

P, T in P' so seveda kolinearne in ker vemo, da je točka od središča zrcaljenja enako 

oddaljena kot je od središča oddaljena njena zrcala slika, je iskana premica tista, ki jo 

določajo te tri točke. 

Zrcaljenje čez premico 

Naj bo dana premica p. Zrcaljenje čez premico pZ  je preslikava, ki preslika poljubno 

točko T v točko T' tako, da premica p predstavlja simetralo daljice TT'. Premico p 

imenujemo os zrcaljenja. 

pZ : ℝ2
   ℝ2

   T' = pZ (T) 

Zgled: Pri danih krožnicah k1 in k2 ter premici p, ki poteka med njima, konstruiraj 

 enakostranični trikotnik ABC tako, da bo vsaka od točk A, B ležala na eni od 

 krožnic in bo premica p nosilka višine na stranico c.  
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Slika 25: Preoblikovanje z zrcaljenjem čez premico 

Reševanje: 

Krožnico k2 zrcalimo čez premico p v krožnico k'2, ki krožnico k1 seka v točkah A1 in 

A2 (nakazujeta se torej dve rešitvi). Obe točki zrcalimo nazaj čez premico p in dobimo 

točki B1 in B2, ki seveda ležita na krožnici k2. Presečišče loka s središčem v A1 oz. A2 

skozi B1 oz. B2 in premice p je tretje oglišče iskanega enakostraničnega trikotnika C1 

oz. C2 (dve dodatni rešitvi pa dobimo z zrcaljenjem teh dveh točk preko premic A1B1 

oz. A2B2). 

2.4.3.2.  Podobnost 

Naj bosta dani točka A in točka B. Transformacija točk ravnine, ki vsak par točk A in B 

preslika v par točk A' in B' po predpisu |A'B'| = k·|AB|, pri čemer je k pozitivna 

konstanta, se imenuje podobnostna transformacija
5
. Pri tem se ohranjajo velikosti kotov, 

                                              

5 Posebni primer, ko je k = 1 imenujemo izometrija ali skladnostna transformacija. 
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razdalje pa se spreminjajo v enakem razmerju. Povedano z drugimi besedami: ohranjajo 

se oblike. Torej se krožnica še vedno preslika v krožnico in premica v premico. 

Posebna primera teh transformacij sta homotetija in homologija. 

Homotetija (središčni razteg, dilatacija) 

Naj bosta dani točka S in pozitivna konstanta k. Homotetija 
k,SH  je preslikava, ki 

poljubno točko T preslika v točko T' tako, da velja |ST'| = k·|ST|. Točko S imenujemo 

središče homotetije, konstanto k pa razmerje homotetije. 

k,SH : ℝ2
   ℝ2

   T' = 
k,SH  (T) 

Zgled: V dani trikotnik ABC vriši kvadrat, tako da ena njegova stranica leži na stranici 

 danega trikotnika. 

 

Slika 26: Homotetija 

Reševanje: 

V dani trikotnik vrišemo poljuben kvadrat D'E'F'G', ki se ne dotika stranice AB danega 

trikotnika, kot kaže slika. Le ta je rešitev za trikotnik A'B'C, ki je podoben danemu 

trikotniku ABC. Oglišče C tedaj predstavlja središče homotetije, zato načtramo poltrak 

CF'. Presečišče, ki ga določata poltrak in stranica AB, predstavlja oglišče F iskanega 

kvadrata. Preostane nam le še konstruiranje oglišč G, D in E. 
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Homologija 

Naj bodo dani točka S, pozitivna konstanta k in kot . Homologija 
k,,SH   je 

kompozitum dveh preslikav: rotacije ,SR  in homotetije 
k,SH . Točko S imenujemo 

središče homologije, konstanto k razmerje homologije in  kot homologije. 

k,,SH  = ,SR  k,SH  

Zgled: Tri oglišča kvadrata ležijo na treh vzporednih premicah. Konstruiraj četrto 

 oglišče in kvadrat. 

 

Slika 27: Homologija HA,90°,1 

Reševanje: 

Na premici p izberemo oglišče A. Z uporabo homologije HA,90°,1 preslikamo premico p 

v premico p' (ker k = 1, pravzaprav izvedemo 90,SR  ) in premico r v premico r' 

(izvedemo 270,SR ). Presečišče premice p' in premice r predstavlja oglišče B iskanega 

kvadrata, presečišče premice r' in premice p pa oglišče D. Ostane nam le še konstrukcija 

oglišča C. 
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2.4.3.3.  Inverzija 

Ena bolj uporabnih transformacijskih metod je inverzija čez krožnico. 

Naj bo dana krožnica k(S,r). Inverzija čez krožnico 2r,S
I  je preslikava, ki poljubno točko 

T (pri čemer T ni središče krožnice inverzije) preslika v točko T', ki leži na poltraku ST 

tako, da velja: |ST||ST'| = r
2
. Krožnico k imenujemo krožnica inverzije, točka S je 

središče inverzije, r je polmer inverzije in r
2
 moč inverzije. 

2r,S
I : ℝ2

\ S   ℝ2
\ S   T' = 2r,S

I (T) 

ℝ2
\ S  je tako imenovana punktirana ravnina. Evklidsko ravnino zato dopolnimo z 

neskončno točko T, ki predstavlja inverzno točko središča inverzije; tako dopolnjeno 

ravnino imenujemo inverzivna ravnina.  

Slika 28 prikazuje konstrukcijo inverza poljubne točke, ki glede na krožnico inverzije 

leži v notranjosti (leva slika) oz. v zunanjosti (desna slika): 

 

Slika 28: Konstrukcija inverza točke 

Za učinkovito uporabo te metode je dobro poznati bistvene lastnosti inverzije (Vencelj, 

1982): 

 Inverz točke, ki leži na krožnici inverzije, je točka sama (točke krožnice inverzije 

so negibne). 

 Premici, ki ne poteka skozi središče inverzije, je inverzna krožnica, ki poteka skozi 

središče inverzije. Njen premer s krajiščem S je pravokoten na dano premico. 
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 Inverzna slika krožnice, ki gre skozi središče inverzije, je premica, ki je 

pravokotna na centralo
6
 dane krožnice in krožnice inverzije. 

 Inverzna slika krožnice, ki ne poteka skozi središče inverzije, je krožnica, ki ne gre 

skozi središče inverzije. 

 Premica, ki poteka skozi središče inverzije, je sama sebi inverzna. 

 Krožnica, različna od krožnice inverzije k, se pri inverziji ohrani, če je ortogonalna 

na k. 

 Vsaka krožnica, ki poteka skozi dve medsebojno inverzni točki, se pri inverziji 

ohranja. 

Zgled 1: Načrtaj krožnico, ki se dotika treh danih krožnic k1, k2 in k3, ki se sekajo v 

 skupni točki T in katerih središča niso kolinearna. 

 

Slika 29: Konstruiranje z metodo inverzije 

                                              

6 Premica, ki poteka skozi središči omenjenih krožnic. 
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Reševanje: 

Vse tri krožnice se sekajo v točki T, ki naj predstavlja središče krožnice inverzije j. 

Konstrukcija inverznih slik teh krožnic je enostavna; inverzne slike so premice, ki 

potekajo skozi presečišči posamezne krožnice s krožnico j. Tako konstruiramo premice 

k'1, k'2 in k'3. Konstruiramo krožnico k', ki se dotika vseh treh premic (iz slike je lepo 

razvidno, da gre za včrtanje krožnice v trikotnik). Točke T'1, T'2 in T'3, v katerih se 

krožnica k' dotika premic, preslikamo v T1, T2 in T3, skozi katere konstruiramo iskano 

krožnico k. 

Seveda to ni edina rešitev; ostale tri izhajajo iz 'trikotniku' pričrtanih krožnic.  

Primer ene od teh rešitev:  

 

Slika 30: Ena od preostalih rešitev zgleda 1 
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Zgled 2: V ravnini sta podani premici p in q ter točka T, ki ne leži na nobeni izmed 

 njiju. Konstruiraj krožnico k, ki se dotika obeh premic in vsebuje T. 

 

Slika 31: Konstrukcija zgleda 2 

Reševanje: 

Najprej načrtamo krožnico j s središčem v T, tako da seka vsako izmed danih premic v 

dveh točkah. Krožnica j predstavlja krožnico inverzije, preko katere se premica p 

preslika v krožnico p' in premica q v krožnico q'. Konstruiramo skupno tangento k'1 na 

dobljeni krožnici (druga možna rešitev je seveda tangenta k'2). Tangenta k'1 se dotika 

krožnic v točkah T'1 in T'2. Ti dve točki z inverzijo preslikamo v točki T1 in T2, ki s 

točko T tvorita potrebno trojico za konstrukcijo iskane krožnice k1 (le ta je seveda 

preslikava tangente k'1 čez krožnico j). Analogno konstruiramo še krožnico k2. 
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2.5. Algebra in konstrukcije z evklidskim orodjem 

Nekatere preproste algebrske operacije je mogoče geometrijsko konstruirati. Če znamo 

geometrijsko nalogo rešiti algebrsko, lahko konstrukcijo izvedemo tako, da 

konstruiramo uporabljen algebrski postopek. 

Konstrukcije dolžin a + b, |a - b| in n·a so trivialne, delitev daljice a na n enakih delov 

je eden od osnovnošolskih ciljev, v nadaljevanju pa je predstavljenih še nekaj primerov.  

Obratna vrednost 

Za dano dolžino a in enotsko dolžino 1 konstruiraj obratno vrednost 
a

1
. 

 

Slika 32: Geometrijska konstrukcija obratne vrednosti 

Reševanje: 

Pri reševanju si pomagamo s podobnimi trikotniki: △ABC~△ADE ( BC ∥DE ). Iz 

podobnosti sledi: 
AB

AC

AD

AE
 . Če dolžini AD  in AC  ustrezata enotski dolžini 1 in 

dolžina AB ustreza dolžini a, potem velja: AE  = 
a

1
. 

Iz točke A narišemo poltraka. Na prvi poltrak nanesemo dolžini AB  in AD , na drugi 

poltrak nanesemo dolžino AC . Točko E konstruiramo kot presečišče drugega kraka in 

vzporednice daljici BC . 
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Produkt 

Za dani dolžini a in b in enotsko dolžino 1 konstruiraj produkt ab. 

 

Slika 33: Geometrijska konstrukcija produkta 

Reševanje: 

Spet si pomagamo s podobnostjo: 
AC

AB

AE

AD
 . Če dolžina AC  ustreza enotski dolžini 

1, dolžina AB dani dolžini a in dolžina AE  dani dolžini b, potem velja: AD  = ab. 

Iz točke A narišemo poltraka. Na prvega nanesemo dolžino AB , na drugi krak pa 

dolžini AC in AE . Točko D konstruiramo kot presečišče prvega kraka in vzporednice 

daljici BC . 

Kvocient 

Za dani dolžini a in b in enotsko dolžino 1 konstruiraj kvocient 
a

b
. 
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Slika 34: Geometrijska konstrukcija kvocienta 

Reševanje: 

Vsak kvocient 
a

b
 lahko zapišemo kot produkt 

a
b

1
 . Pri konstruiranju kvocienta si torej 

lahko pomagamo s konstrukcijo obratne vrednosti in konstrukcijo produkta. Najprej 

konstruiramo 
a

1
 in si pomagamo z naslednjo podobnostjo: △ADE ~ △AXY (DE∥XY). 

Iz podobnosti sledi: 
AD

AX

AE

AY
 . Dolžini AD  ustreza enotska dolžina 1, AE  ustreza 

dolžini 
a

1
 in če dolžina AX  ustreza dolžini b, potem velja: |AY| = 

a
b

1
  

Iz točke A narišemo poltraka. Na prvi poltrak nanesemo dolžini AB  in AD , na drugi 

poltrak nanesemo dolžino AC . Točko E konstruiramo kot presečišče drugega kraka in 

vzporednice daljici BC . Na prvi krak nato nanesemo dolžino AX . Točko Y 

konstruiramo kot presečišče drugega kraka in vzporednice daljici DE . 

Koren 

Za dano dolžino a in enotsko dolžino 1 konstruiraj koren a . 
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Slika 35: Geometrijska konstrukcija korena 

Reševanje: 

Pri tej nalogi si pomagamo z naslednjo podobnostjo: 

△ANC ~ △CNB. Iz podobnosti sledi: 
NB

CN

CN

AN
  

oziroma BNANCN
2

 . Če dolžina AN  ustreza 

enotski dolžini 1 in dolžina BN  ustreza dolžini a, potem 

je 
2

CN  = a in je CN  = a . 

 

Slika 36: Podobnost 

Načrtamo vsoto dolžin 1 in a ( AB  = 1 + a) in z N označimo točko, kjer se dolžini 

stikata. Poiščemo razpolovišče S daljice AB . Iz točke S načrtamo polkrožnico s 

polmerom r = AS  in konstruiramo točko C, ki je presečišče polkrožnice s pravokotnico 

skozi točko N na dolžino AB. 

Koren produkta 

Za dani dolžini a in b konstruiraj koren produkta ab . 

 

Slika 37: Konstrukcija korena produkta 
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Potek reševanja je analogen reševanju predhodnega primera: načrtamo vsoto dolžin a in 

b ( AB  = a + b) ter z N označimo točko, kjer se dolžini stikata. Poiščemo razpolovišče 

S daljice AB. Iz točke S načrtamo polkrožnico s polmerom r AS  in konstruiramo 

točko C, ki je presečišče polkrožnice s pravokotnico skozi točko N na dolžino AB . 

2.6. Postopek reševanja konstrukcijskega problema 

Reševanja konstrukcijskih nalog se je najbolje lotiti sistematično. To je posebej 

pomembno pri kompleksnejših konstrukcijskih problemih. Značilni koraki pri reševanju 

konstrukcijskih problemov so: 

Analiza 

Dobro preučimo, kaj je poznano, kaj želimo načrtati, katere podatke bi še potrebovali 

ter odnose med nastopajočimi količinami in objekti. Preučimo, kako bi lahko prišli do 

iskanih podatkov. Pri tem si pomagamo z metodami, opisanimi v razdelku Nekaj metod 

konstruiranja. Pri razmišljanju je skoraj neizogibna dobro narisana skica.  

Konstrukcija 

Gre za zapis konstrukcijskih korakov, torej zaporedje, po katerem načrtujemo objekte, 

in način, kako konstruiramo vmesne objekte. Običajno konstrukcijo tudi izvedemo z 

geometrijskim orodjem. 

Dokaz 

Utemeljimo, da dobljena konstrukcija ustreza prvotnim zahtevam. 

Diskusija (pretres) 

Za konec naredimo še premislek o pogojih, v katerih je dana naloga rešljiva (ali pa ni 

rešljiva) in koliko je rešitev v posameznih primerih. Gre torej za to, da sistematično 

variiramo podatke, iz katerih pri konstrukcijah izhajamo. 

Zgled: Poljubnim trem točkam ravnine A, B in C poišči točko T, ki je enako oddaljena 

 od vseh treh. 

Analiza: 

Vemo, da je množica vseh točk, ki so enako oddaljene od dveh točk, simetrala daljice 

med tema dvema točkama. Konstruiramo torej simetrale dolžin AB, BC in AC.  
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Konstrukcija: 

 

Slika 38: Konstrukcija točke enako oddaljene od treh danih točk 

Dokaz: 

Točka T mora ustrezati pogoju: T je enako oddaljena od točk A, B in C. 

Točka T je presečišče simetral sAB, sBC in sAC, torej leži na vseh treh simetralah. Vsaka 

točka, ki leži na simetrali neke daljice, je enako oddaljena od krajišč te daljice. Sledi: 

točka T je enako oddaljena od točk A, B in C. 

Diskusija: 

Naloga je rešljiva v vseh primerih, razen v primeru, ko so točke A, B in C kolinearne. 

Simetrale so v tem primeru vzporedne druga z drugo, se zato ne sekajo in torej 

konstrukcija točke T ni možna. 

 

Slika 39: Krožnica skozi tri točke (diskusija) 
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3. GEOMETRIJSKE KONSTRUKCIJE V OSNOVNI ŠOLI 

Najprej se bomo seznanili s cilji in standardni znanja, povezanimi s konstrukcijami v 

osnovni šoli, in priporočilom o tem, čemu naj se namenja dodatna pozornost v procesu 

reševanja konstrukcijskega problema. Sledi še kratka predstavitev oziroma primerjava, 

kako je bilo konstruiranje obravnavano v učbeniku izpred štiridesetih let in kako je v 

učbenikih obravnavano dandanes. 

3.1. Učni načrt za matematiko 

Učitelj mora pri načrtovanju dela in poučevanju upoštevati smernice in vsebino učnega 

načrta. V tem razdelku so iz učnega načrta izpostavljeni cilji in standardi znanja za 7. 

razred, ki učitelja usmerjajo pri poučevanju geometrijskih konstrukcij.  

Prenovljeni učni načrt, sprejet leta 2011, po katerem se je začelo poučevati v šolskem 

letu 2011/2012, temi Geometrija in merjenje namenja 46 ur pouka v 7. razredu. 

Predhodni učni načrt (2006) je tej vsebini predvideval 44 ur, od tega je bilo 34 ur 

namenjenih geometrijskim oblikam, 10 ur pa transformacijam. Tema je razdeljena na 

dva sklopa: geometrijski pojmi in transformacije.  

3.1.1. Operativni cilji 

Operativni cilji so tisti, ki so namenjeni pouku, učenju in poučevanju ter vodijo v 

usvajanje bistvenih matematičnih pojmov in vsebin.  

Cilji, ki se nanašajo na geometrijske konstrukcije v 7. razredu, so: 

 učenci razvijajo geometrijske predstave v ravnini in v prostoru; 

 učenci razvijajo uporabo geometrijskega orodja pri načrtovalnih geometrijskih 

nalogah; 

 učenci razvijajo strategije geometrijskih konstrukcij z uporabo geometrijskega 

orodja; 

 učenci opisujejo postopek geometrijske konstrukcije. 

Cilji sklopa Geometrijski pojmi so, da učenci: 

 usvojijo pojem orientacije na premici in v ravnini; 
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 označijo oglišča danega lika v zahtevani orientaciji; 

 opišejo trikotnik (označijo oglišča, stranice, kote), razvrščajo trikotnike glede 

na kote in stranice ter spoznajo odnos med dolžinami stranic (trikotniško 

pravilo); 

 razlikujejo pojma notranji in zunanji kot trikotnika; 

 poznajo in uporabljajo vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika pri 

računskih in načrtovalnih nalogah; 

 poznajo odnose med notranjimi koti trikotnika in stranicami trikotnika ter to 

uporabljajo pri načrtovalnih nalogah; 

 poznajo in uporabljajo potrebne ter zadostne podatke za skladnost trikotnikov 

pri načrtovalnih nalogah; 

 poznajo in uporabljajo višino pri načrtovanju trikotnika; 

 * poznajo in uporabljajo znamenite točke trikotnika pri načrtovalnih nalogah
7
; 

 * poznajo in uporabljajo težišče, težiščnico, polmer včrtanega in očrtanega 

kroga trikotnika pri načrtovanju trikotnika; 

 trikotniku očrtajo in včrtajo krog; 

 prepoznajo in načrtajo osno simetrične trikotnike; 

 opišejo in poimenujejo štirikotnik ter ga označijo (oglišča, stranice, kote, 

diagonale); 

 prepoznajo trapez, ga opredelijo in opišejo z izrazi: osnovnica, krak višina, 

srednjica; 

 poznajo lastnosti štirikotnika in ga načrtajo glede na izbrane podatke; 

 prepoznajo in načrtajo osno simetrične in središčno simetrične štirikotnike 

(enakokraki trapez, deltoid, paralelogram) ter opišejo njihove lastnosti; 

 poznajo pojem višine v paralelogramu in trapezu ter ga uporabljajo pri 

načrtovanju. 

Cilji sklopa Transformacije so, da učenci: 

 poznajo transformacije (zrcaljenje, premik, vrtež) in njihove lastnosti; 

 zrcalijo točko, premico, daljico, kot, lik čez izbrano premico oziroma čez točko; 

 opišejo lastnost zrcaljenja in ga simbolično zapišejo; 

                                              

7 Z * označeni so izbirni operativni cilji. 
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 usvojijo pojem simetrale daljice in simetrale kota ter rešijo konstrukcijske 

naloge; 

 uporabljajo različne strategije načrtovanja kotov s šestilom in ravnilom. 

3.1.2. Standardi znanja 

Navajam standarde v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki so neposredno 

povezani s konstruiranjem. 

Učenec: 

 uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij; 

 opiše in utemelji postopke geometrijske konstrukcije; 

 uporablja transformacije pri reševanju nalog ravninske in prostorske 

geometrije. 

Za napredovanje v naslednji razred mora učenec dosegati vsaj minimalne standarde 

znanja; z njimi si zagotovi zadostno oceno. 

Minimalni standardi znanja, povezani s konstrukcijami, so: 

 učenec poimenuje trikotnik glede na stranice in kote, v trikotniku nariše vsaj 

eno višino; 

 učenec pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi; 

 učenec načrta trikotnik s podatki (s-s-s, s-k-s, k-s-k) in ga označi; 

 učenec poimenuje, označi in načrta štirikotnike (paralelogram, romb) in pozna 

njihove lastnosti; 

 učenec nariše zrcalno sliko točke, daljice in trikotnika glede na premico 

oziroma točko; 

 učenec uporablja šestilo pri načrtovanju simetrale daljice in kota. 

Izpostavila bi, da je bil v prejšnjem učnem načrtu (2006) zapisan tudi cilj načrtovanja 

kotov 60°, 30°, 15°, 45°, 90° in 120° s šestilom, ki pa v novem učnem načrtu ni posebej 

izpostavljen; načrtovanje kotov 60°, 30°, 120° in 90° s šestilom pa je bilo opredeljeno 

kot minimalni standard znanja. 

3.1.3. Didaktično priporočilo 

Didaktično priporočilo navaja, da je treba večji poudarek nameniti uporabi 

geometrijskega orodja, in opozarja na pomembnost skic: 
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Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. 

Razvijanje veščine risanja skic določajo cilji, tako pri računskih nalogah kot tudi 

pri konstrukcijskih nalogah. 

3.2. Pregled učbenikov 

Vsi učni načrti se s časom spreminjajo in prilagajajo. Pri tem tudi poučevanje 

matematike in konstruiranje likov ni nobena izjema. Zanimivo se mi je zdelo primerjati 

trenutno najbolj razširjen učbenik z učbenikom izpred štiridesetih let, da bi ugotovila, 

kako so se spreminjali vsebina, obsežnost, slikovni material, navodila, skratka vse, kar 

je povezano z geometrijskimi konstrukcijami. 

Za primerjavo sem izbrala učbenika: 

Žabkar, J.: Matematika za VI. razred osnovne šole, 

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972 

Berk, J., Draksler, J., Robič, M.: Skrivnosti števil in oblik 7, 

Rokus, Ljubljana, 2003 

Prvi učbenik se je uporabljal v obdobju osemletnega osnovnega šolanja, drugi pa je 

namenjen poučevanju v devetletni osnovni šoli. Geometrijske konstrukcije so se prej 

obravnavale v 6. razredu osemletke, sedaj pa v 7. razredu devetletke. 

Vsebinsko se učbenika ne razlikujeta kaj dosti. Poleg preslikav, trikotnikov in 

štirikotnikov so bili v 6. razredu obravnavani še mnogokotniki, ki se jih danes 

obravnava šele v 8. razredu. 

Skica in zapis konstrukcijskih korakov 

V podpoglavju Načrtovanje trikotnikov učbenika Skrivnosti števil in oblik 7 zasledimo 

naslednji koristen nasvet: 

Pri načrtovalnih nalogah si lahko pomagamo tako, da najprej narišemo skico. 

Skica je (lahko tudi prostoročna) slika lika, ki ga načrtujemo. Napišemo tudi 

potek konstrukcije. 

 

Slika 40: Opozorilo učencem - Skrivnosti števil in oblik 7 
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Takole je prikazan eden od rešenih primerov načrtovanja: 

 

Slika 41: Primer reševanja konstrukcijske naloge - Skrivnosti števil in oblik 7 

Konstrukcijski koraki so tu res podrobno napisani. Navadno pri pouku le simbolno 

zapišemo korake, brez dolgih besed in stavkov. Toliko, da se učenec sam lažje orientira 

in hkrati ponudi učitelju informacijo o poteku načrtovanja. 

Na skici so označena oglišča, stranice, koti in nato obkroženi znani podatki. Načeloma 

se v primerih poslužujejo takega načina označevanja skic, je pa označevanje odvisno 

tudi od podanih podatkov. 

 

Slika 42: Označevanje skic - Skrivnosti števil in oblik 7 

V Matematiki za VI. razred ni nobenih navodil ali nasvetov, kako se lotiti reševanja 

načrtovalne naloge. Ni razvidno, ali so skice sploh risali in ali so zapisovali 

konstrukcijske korake. Slike imajo označena oglišča, na nekaterih so označeni tudi koti, 

ostalih simbolnih zapisov pa ni videti. 
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Slika 43: Označevanje konstrukcij v Matematiki za VI. razred 

Geometrijsko orodje 

V Skrivnosti števil in oblik 7 fotografije jasno kažejo uporabo geotrikotnika in šestila 

(standardni geometrijski orodji današnjih dni). Geotrikotnik je orodje trikotne oblike in 

iz prozornega materiala. Ima kote 45°, 45° in 90°, oznake za merjenje kotov, oznake za 

merjenje dolžin in pomožne črte za risanje vzporednic in pravokotnic. V množični 

uporabi je geotrikotnik od začetka 90. let prejšnjega stoletja. 

Leta 1972 pa geotrikotnik, kot ga poznamo danes, ni bil uporabljan kot konstrukcijsko 

orodje. Poleg šestila so uporabljali navadno ravnilo in tipski trikotnik. Slednja sta 

služila risanju vzporednic, ki so ju načrtali tako, da so trikotnik pomikali ob priloženem 

ravnilu. 

 

Slika 44: Risanje vzporednic - Matematika za VI. razred 
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Risanje pravokotnic. 

 

Slika 45: Risanje pravokotnic v Matematiki za VI. razred 

 

Slika 46: Konstruiranje pravokotnice skozi dano točko v Skrivnosti števil in oblik 7 

Postopek načrtovanja simetrale daljice je popolnoma enak, razlikuje se le prikaz te 

snovi v učbenikih. 

 

Slika 47: Konstruiranje simetrale daljice v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 7 
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Slika 48: Konstruiranje simetrale daljice v učbeniku Matematika za VI. razred  

Načrtovanje kotov 60°, 30°, 15°, 45°, 90° in 120° 

Prva trditev Evklidovih elementov opredeljuje načrtovanje enakostraničnega trikotnika 

iz dane daljice. Enakostranični trikotnik ima tri skladne kote 60°, kar je osnova za načrt 

kota 60° le s šestilom in ravnilom. Kota 30° in 15° se konstruira z razpolavljanjem, torej 

risanjem simetrale kotov. To je skupno obema učbenikoma. Z vsoto (ali pa razliko)  teh 

kotov po navodilih učbenika Skrivnosti števil in oblik 7 načrtujemo kote 45°, 75°, 105° 

in 120°. V marsikaterem rešenem primeru je videti, da je konstrukcija teh kotov 

narejena le s pomočjo geotrikotnika, torej se od učenca ne zahteva, da nujno riše te kote 

le s šestilom in ravnilom. Če jih mora načrtati le s šestilom in ravnilom, je to jasno 

zapisano v navodilih naloge. 

 

 

Slika 49: Konstruiranje kotov s šestilom - Skrivnosti števil in oblik 7 

 

Slika 50: Konstruiranje kota s seštevanjem kotov - Skrivnosti števil in oblik 7 
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V učbeniku Matematika za VI. razred daje naslednja naloga slutiti, da so učenci morali 

znati tudi težje kote načrtovati s šestilom: 

Načrtaj naslednje kote s šestilom: 60°, 30°, 15°; 90°, 45°, 22°30'; 120°, 150°, 

135°, 105°, 75°! 

Vse načrtovalne naloge v tem učbeniku vsebujejo kote iz nabora zgornje naloge. Morda 

lahko sklepamo to, da so učenci morali vse načrtovati le s šestilom in ravnilom. Vendar 

pa vpogled v Vaje in naloge iz matematike za VI. razred osnovne šole (dodaten zvezek 

vaj) daje misliti tudi drugače. Nekaj začetnih nalog načrtovanja kotov zahteva uporabo 

kotomera (ne za kote iz zgornjega nabora), nekaj nalog pa zahteva le uporabo šestila in 

ravnila (seveda za kote iz zgornjega nabora). Sicer pa preostale načrtovalne naloge 

zopet vsebujejo zgoraj zapisane kote (najpogosteje kote 45°, 60°, 75° in 30°), brez 

jasnih navodil, na kakšen način naj bi jih učenec načrtal. 

Preverjanje pravilnosti rešitve 

Učenci si danes lahko pomagajo z učbeniku priloženimi rešitvami. Večina slik je v 

merilu, a z jasnimi oznakami posameznih elementov in morebitnimi opombami. V 

Matematiki za VI. razred pa zasledimo le rešitve računskih nalog, ne pa konstrukcijskih.  

Diskusija 

Nekateri konstrukcijski problemi imajo več možnih rešitev. Pomembno je, da učenec 

prepozna in razume, da je možnih več rešitev problema. Učbenik Matematika za VI. 

razred postreže z naslednjo sliko, ki nakazuje obravnavo več rešitev: 

 

Slika 51: Dve možni rešitvi načrtovanega trikotnika - Matematika za VI. razred 
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Učbenik Skrivnosti števil in oblik 7 možnost več rešitev obravnava takole: 

 

Slika 52: Dve možni rešitvi načrtovanega paralelograma - Skrivnosti števil in oblik 7 

Zahtevnost nalog 

Glede na to, da je danes pri poučevanju velik poudarek na diferenciaciji pouka, sem 

preverjala, kako lahko učenec loči težavnost nalog. V razdelku Zmorem tudi to 

(Skrivnostni svet števil in oblik 7) se učenec seznani tudi z nalogami, ki ga spodbudijo k 

razmišljanju o ne/rešljivosti. Ta razdelek označuje naloge zahtevnejše ravni in v danem 

primeru se učenci srečajo tudi z etapo diskusije v nalogi ''Nariši romb s podatki: v = 4 

cm, e = 6 cm. Ali je naloga vedno rešljiva?'' 

V starejšem učbeniku označevanja zahtevnosti nalog ni, se pa zdi, da so v posameznih 

nalogah vprašanja stopnjevana po zahtevnosti. V veliki večini novejših učbenikov je 

zahtevnost nalog razvidno označena, kar pa ni vedno vzpodbudno za učence. Velikokrat 

se učenci težjih nalog ne lotijo zgolj zato, ker so označene kot težje, čeprav bi jih bili 

nekateri sposobni rešiti. 

Če primerjamo starejši in novejši učbenik, lahko opazimo bistvene razlike v podajanju 

snovi. V novejšem učbeniku je snov predstavljena bolj detajlno in je razložena s 

krajšimi koraki napredovanja, s čimer je olajšano delo učitelja in kasnejše samostojno 

ponavljanje snovi za učenca. V času starega učbenika sta učiteljevo dodatno pojasnilo in 

razlaga ob obravnavanju snovi lahko zelo pripomogla pri razumevanju snovi. 
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Pomembna pa je tudi razlika v namenjanju prednosti uporabe določenega 

geometrijskega orodja. Način načrtovanja v Matematiki za VI. razred je zahtevnejši in 

praviloma natančnejši v vsakem koraku konstrukcije. Novejši učbenik pa pogosteje 

temelji na merjenju kotov in 'približnem' konstruiranju vzporednic in pravokotnic z 

geotrikotnikom. 
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4. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

4.1. Namen 

V empiričnem delu sem raziskala, kako osnovnošolski učitelji matematike pristopajo k 

poučevanju geometrijskih konstrukcij. Pri tem so me vodila sledeča vprašanja: 

 Ali učenci rešujejo geometrijske konstrukcije tudi na tabli? 

 Kaj naj vsebuje učenčeva rešitev konstrukcijske naloge? 

 Kakšno pomembnost pripisujejo učitelji skici in zapisu konstrukcijskih 

korakov? 

Kolikšna je dovoljena toleranca napak pri načrtovanju? 

 Katera geometrijska orodja uporabljajo pri šolskem delu? 

 Kakšna je odgovornost učencev do prinašanja geometrijskega orodja  

in kako pri delu preverjajo pravilnosti načrtane konstrukcije? 

 Kako učitelji upoštevajo diferenciacijo pri konstrukcijskih problemih? 

 Kako učitelji ocenjujejo zahtevnost danih nalog? 

Ob pregledovanju literature sem spoznala, da nekih splošnih smernic oziroma 

odgovorov na zgornja vprašanja ni moč zaslediti.  

Predvidevam, da se učitelji večinoma zanašajo na učbenik in lastno intuicijo, prav pa 

pridejo tudi izkušnje kolegov. Torej lahko ta raziskava ponudi nekaj ugotovitev, kako 

ravnajo učitelji pri pouku, in nekaj smernic, kako se lotiti poučevanja geometrijskih 

konstrukcij. 

4.2. Metodologija 

Raziskavo sem opravila med učitelji matematike, ki so se leta 2011 udeležili majskih 

oziroma junijskih študijskih skupin ob predstavitvi novega učnega načrta. Pridobivanje 

podatkov je potekalo na dveh različnih lokacijah: prva skupina 31 učiteljev je 

prisostvovala študijski skupini v Novi Gorici, druga skupina 60 učiteljev pa v Šenčurju.  

Izbrala sem neeksperimentalen pristop zbiranja podatkov s pomočjo vprašalnika. 

Vprašalnik sestavlja 19 vprašanj, dve vprašanji od teh sta odprtega tipa, kjer sprašujem 
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po stališčih učiteljev, ostala vprašanja so izbirnega tipa, nekatera med njimi z možnostjo 

pripisa odgovora. Pri sestavljanju vprašalnika sem se opirala predvsem na lastne 

izkušnje poučevanja. Vprašalnik je v prilogi. 

4.3. Izvedba 

Večina učiteljev je na dan izobraževanja, ki je potekalo v popoldanskem terminu, imelo 

še dopoldanske šolske obveznosti. Ob koncu srečanja študijske skupine je vsak izmed 

učiteljev dobil svoj vprašalnik z navodili in ga samostojno rešil. Zaradi tega je bila pri 

učiteljih seveda prisotna določena utrujenost. Pri analizi rezultatov sem zasledila pri 

manjšem številu anket določene nedoslednosti pri vprašanjih, ki so bila med seboj 

povezana. Pri vprašanjih odprtega tipa, kjer so me zanimala njihova stališča, pa sem 

dobila, morda zaradi celodnevne obremenitve učiteljev, večinoma kratke in 'pavšalne' 

odgovore. 

4.4. Komentirani rezultati 

1. Kako natančno izvajate geometrijske konstrukcije na tabli? 

  N = 91 

  Delež 

Na tablo natančno načrtamo konstrukcijo z 

uporabo geometrijskega orodja. 
91,2 % 

Na tablo le skiciramo potek konstrukcije, brez 

natančnega merjenja oz. načrtovanja. 
5,5 % 

oba odgovora 3,3 % 

Tabela 1: Natančnost risanja konstrukcije na tablo 

Kot je iz tabele jasno razvidno, se učitelji poslužujejo predvsem natančnega 

konstruiranja na tablo. Učitelju to seveda vzame nekaj več časa, vendar pa je s tem 

učencem za zgled v natančnosti in jim hkrati ponudi možnost presoje pravilnosti slike v 

zvezkih. 

Skiciranje poteka je smiselno v poznejših urah načrtovanja, ko so učenci že dovolj 

izurjeni v načrtovanju in so že pridobili na hitrosti, učitelj pa lahko tako več časa 

nameni preverjanju dela v zvezkih. 
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2. Kako pogosto pri vašem pouku izvajajo konstrukcijo na tablo učenci z geometrijskim 

orodjem? 

  N = 91 

  Delež 

pogosto 30,8 % 

redko 54,9 % 

nikoli 14,3 % 

Tabela 2: Pogostost konstruiranja učencev na tablo 

Dejstvo je, da določeni učenci niso tako zelo spretni pri načrtovanju na tablo. Porajata 

se torej vprašanji: koliko učencev pa je dovolj spretnih za to in ali so za konstruiranje na 

tablo vedno poklicani isti učenci? Zato me preseneča visok odstotek pogostega 

načrtovanja učencev na tablo v novogoriški skupini, kjer 54,8 % učiteljev spodbuja tako 

obliko dela, v drugi skupini pa je bilo takih učiteljev le 18,3 %. Menim, da občasno taka 

oblika dela pozitivno vpliva tako na učenca, ki dela na tablo, kot na tiste v klopeh. 

3. Kaj pričakujete, da vsebuje učenčeva rešitev konstrukcijske naloge?  

Zaradi preglednosti in da bi se izognili uporabljanju napačnih podatkov pri reševanju 

konstrukcijske naloge, navadno najprej izpišemo podatke, glede na podatke narišemo 

ustrezno skico, nekateri učitelji zahtevajo tudi kratek zapis konstrukcijskih korakov in 

seveda končno konstrukcijo. 

Podatki kažejo, da v povprečju tri četrtine učiteljev zahteva predvsem izpis podatkov, 

skico in končno konstrukcijo. Zelo malo učiteljev zahteva le končno konstrukcijo, en 

sam učitelj pa ne namenja pozornosti izpisu podatkov.  

   N = 91 

    Delež 

Izpis podatkov, skica, 

konstrukcija 
72,5 % 

Izpis podatkov, skica, zapis 

korakov, konstrukcija 
23,1 % 

Konstrukcija 3,3 % 

Skica, zapis korakov, 

konstrukcija 
1,1 % 

Tabela 3: Kaj naj rešitev vsebuje 
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4. Kakšno je vaše stališče o tem, ali naj rešitev konstrukcijske naloge vsebuje zapis 

konstrukcijskih korakov? 

Stališča učiteljev so glede zapisa konstrukcijskih korakov deljena in nekatera morda 

celo protislovna. Večina jih smatra za nepotrebne, sama pa se pridružujem skupini 

tistih, ki zahtevajo zapis korakov, in se strinjam z naslednjim zapisanim stališčem v 

enem izmed vprašalnikov: 

''Rešitev naloge naj vsebuje zapis korakov. Učenci s tem predvidijo postopek do 

končnega izdelka. Če nalogo izvajajo v skupini, se lahko pogovorijo o različnih 

pristopih vrstnega reda načrtovanja. S takšnim načinom se učijo večje natančnosti, 

razmišljanja in povezovanja.'' 

   N = 91 

    Delež 

obvezno 

je obvezno 8,8 % 

11 % je potrebno 1,1 % 

je potrebno pri pisnem ocenjevanju 1,1 % 

ni potrebno 

ni smiselno 1,1 % 

57,2 % 

ni nujno 24,2 % 

ni potrebno 18,7 % 

obvezno pri učencih, ki si težko zapomnijo 3,3 % 

ni primerno zaradi težav pri ubeseditvi 2,2 % 

prezahtevno za OŠ 5,5 % 

vzame preveč časa 1,1 % 

potrebno za nekatere učence 1,1 % 

ilustrativno 

le v uvodnih urah 13,2 % 

23,1 % 
vodi k razmišljanju o vrstnem redu konstrukcije 6,6 % 

povratna informacija učitelju 2,2 % 

pri določenih nalogah  1,1 % 

opcionalno 

poučno glede sporočanja 1,1 % 

8,8 % 
samo pri boljših učencih 3,3 % 

je koristno 1,1 % 

je priporočljivo 3,3 % 

Tabela 4: Stališča o zapisu konstrukcijskih korakov 

5. Kakšno je vaše stališče o tem, ali naj rešitev konstrukcijske naloge vsebuje skico 

konstrukcije? 
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Tako ali drugače je skica obvezen del reševanja konstrukcijske naloge za tako rekoč vse 

učitelje, le eden meni, da je odveč. Ob skici si lažje predstavljamo, kaj naloga od nas 

zahteva, kako se bomo lotili načrtovanja, pri težjih nalogah pa je sploh nepogrešljiva. 

   N = 91 

Delež       

v pomoč pri poteku načrtovanja 18,7 % 

je obvezna 75,8 % 

je odveč 1,1 % 

je pomembna 4,4 % 

Tabela 5: Stališča o skici 

6. Kakšen dogovor velja v vašem razredu glede označevanja na skici? 

  N = 91 

  Delež 

Označimo samo poznane podatke, 

nepodanih pa ne. 
13,2 % 

Označimo vsa oglišča, stranice, kote.. Nato 

obkrožimo znane podatke. 
78 % 

Označimo oglišča in znane podatke. 8,8 % 

Tabela 6: Označevanje skice 

Večina učiteljev se poslužuje označevanja oglišč, stranic, kotov in nato obkroža znane 

podatke. Možnost napačnega označevanja podatkov na skici je na ta način najbrž 

manjša in zato primernejša. Sčasoma, ko so učenci že dovolj izurjeni, pa tudi prva 

oziroma tretja možnost ne smeta predstavljati težav. 

7. Kakšno pisalo priporočate učencem za risanje skic v zvezek? 

  N = 91 

  Delež 

svinčnik 96,7 % 

drugo 1,1 % 

po učenčevi želji 2,2 % 

Tabela 7: Priporočeno pisalo za risanje skice 
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Brez dvoma je svinčnik najbolj primerno pisalo za risanje skice, česar se učitelji 

zavedajo. V primeru napake lahko skico brez težav popravimo. Za poudarek kakšne 

posebnosti na skici pa še vedno lahko uporabimo kakšno drugo pisalo (morda barvico). 

8. Kakšno je vaše navodilo glede izdelave skice v zvezek? 

  N = 91 

  Delež 

Učenec naj skico izdela 

prostoročno. 
64,8 % 

Skica naj bo izdela z 

geometrijskim orodjem. 
18,7 % 

Izbiro prepuščam učencu. 16,5 % 

Tabela 8: Izdelava skice 

Smiselno je, da je skica jasna, sicer nam ne koristi kaj dosti. Vprašanje je, kako lahko to 

učitelji dosežemo? Načeloma naj bi se skice res risale prostoročno, kar je očitno mnenje 

večine učiteljev. Sprašujem pa se, ali so učenci dovolj samokritični, da bi se o izbiri 

odločali sami. Bistvena razlika je, če učenec namesto trikotnika skicira lik treh 

sklenjenih krivulj. In končno, če skico ocenjujemo, je tudi za učenca jasno narisana 

skica pomembna, saj to pomeni tudi boljšo oceno. 

9. Katero od geometrijskih orodij uporabljajo vaši učenci pri konstrukcijah?  

Brez dvoma sta danes osnovni geometrijski orodji geotrikotnik in šestilo. Vsi učitelji, 

razen enega, pričakujejo, da učenci uporabljajo vsaj ti dve orodji. 

Učenci treh učiteljev uporabljajo še kotomer, ki je narisan že na geotrikotniku in zato ne 

nujno potreben, 13 % učiteljev pa poleg navedenega uporablja še navadna ravnila. Z 

dvema risalnima trikotnikoma učitelj najbrž prikaže risanje vzporednic, lonček in 

deščica pa sta verjetno uporabljena kot enkratna zanimivost prikaza reševanja določene 

naloge. 
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   N = 91 

   Delež 

le geotrikotnik in šestilo 80,2 % 

geotrikotnik, šestilo in še 

kakšno drugo orodje 

geotrikotnik, šestilo in 

kotomer 
3,3 % 

19,8 % 

geotrikotnik, šestilo in 

ravnilo 
13,2 % 

geotrikotnik, šestilo, 

lonček in deščica 
1,1 % 

geotrikotnik, šestilo, en ali 

dva risalna trikotnika 
1,1 % 

kakor kdo 1,1 % 

Tabela 9: Uporabljano geometrijsko orodje 

10. Kako je z dostopnostjo geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike?  

  N = 91 

  Delež 

Vsak učenec mora imeti lastno geometrijsko 

orodje pri vsaki uri matematike. 
62,6 % 

Vsak učenec mora prinesti geometrijsko orodje, 

ko to naročim. 
36,3 % 

V razredu so vedno kompleti orodij za vse 

učence. 
1,1 % 

Tabela 10: Dostopnost geometrijskega orodja 

V povprečju je 63 % učiteljev enotnih, da mora imeti učenec lastno geometrijsko orodje 

pri vsaki uri matematike; vsaj ravnilo lahko seveda uporabljamo še za kaj drugega kot le 

za načrtovanje. Ostali učitelji pričakujejo, da učenci orodje prinesejo, ko tako naročijo. 

Le en učitelj ima v razredu komplet orodij za vse učence. 

Na ta način od učenca terjamo odgovornost, da k pouku hodi pripravljen. Kljub temu 

marsikateri učenec redno pozablja na to in nekateri učitelj imajo zato vsaj kakšen 

dodaten geotrikotnik ali šestilo, ki ga lahko posodijo takemu učencu. Tako le-ta ne moti 
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svojih sošolcev z nedelom ali s konstantnim izposojanjem pripomočkov. Se pa 

sprašujem: kaj naredijo učitelji, če se to pogosto dogaja določenemu učencu? 

11. Ali učencem prikažete risanje vzporednic in pravokotnic z dvema risalnima 

trikotnikoma ali trikotnikom in ravnilom? 

  N = 91 

  Delež 

Prikažem vsem učencem. 35,2 % 

Prikažem le delu učencev. 14,3 % 

Ne prikažem. 50,5 % 

Tabela 11: Risanje vzporednic in pravokotnic 

Polovica učiteljev tega načina risanja vzporednic in pravokotnic pri pouku matematike 

ne prikaže. So pa nekateri izmed teh na vprašalniku pripisali, da to pokažejo pri pouku 

tehnične vzgoje. 

12. Kako naj bi vaši učenci v geometrijskih konstrukcijah načrtovali kote 60°, 30°, 15°, 

45°, 90° in 120°? 

  N = 91 

  Delež 

s šestilom 28,6 % 

z geotrikotnikom 18,7 % 

težje kote oz. za nižjo oceno z geotrikotnikom ali 

kotomerom, sicer s šestilom 
27,5 % 

s šestilom in geotrikotnikom 20,9 % 

s šestilom, geotrikotnikom in kotomerom 4,4 % 

Tabela 12: Načrtovanje kotov 

Načrtovanje navedenih kotov s šestilom je bilo v starem učnem načrtu opredeljeno kot 

temeljni učni cilj. In zdi se mi, da učitelji zaradi 'nepoznavanja' učnega načrta niso 

popolnoma razumeli tega vprašanja. 
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19 % učiteljev torej ne daje nobenega poudarka znanju načrtovanja teh kotov le s 

pomočjo šestila, 27,5 % učiteljev diferencirano obravnava načrtovanje teh kotov, le 28,6 

% pa jih pričakuje, da učenci te kote načrtujejo samo s šestilom.  

13. Kakšen način preverjanja pravilnosti geometrijske konstrukcije svetujete svojim 

učencem? 

Del učinkovitega učenja je gotovo tudi navajanje na preverjanje pravilnosti reševanja 

naloge in s tem prevzemanje odgovornosti za lastno znanje. 3,3 % učiteljev kljub temu 

ne priporoča nobenega načina preverjanja pravilnosti. Največji del učiteljev svetuje 

merjenje podanih količin na končni konstrukciji, 10 % jih prevzame odgovornost 

preverjanja nase, en sam učitelj svetuje pogled k sosedu in 4,4 % pogled v rešitve iz 

učbenika. Glede na to, da so rešitve iz učbenika velikokrat risane v merilu, morda ta 

način preverjanja res ni optimalen za večino učencev. 

   N = 91 

    Delež 

nobenega 3,3 % 

merjenje podanih količin na končni konstrukciji 63,7 % 

primerjanje s pravilno konstrukcijo na pavs papirju, 

prosojnici ali z izrezanim modelom načrtovanega lika 
8,8 % 

presojo pravilnosti prepustijo meni 9,9 % 

merjenje podanih količin in primerjanje s pravilno 

konstrukcijo 
3,3 % 

merjenje podanih količin in prepuščanje presoje meni 5,5 % 

pri sosedu  1,1 % 

rešitve iz učbenika 4,4 % 

Tabela 13: Načini preverjanja pravilnosti konstrukcije 

14. Kako pogosto pri konstrukcijskih nalogah učenci preverjajo pravilnost  svoje 

rešitve? 
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Kar 80 % učiteljev spodbuja učence, da občasno ali redno preverjajo pravilnost svoje 

rešitve, 16,5 % pa izjemoma ob njihovi pomoči. Vendar učitelji nismo nezmotljivi in 

prav je, da učence navajamo na to, da znajo rešitve preverjati tudi sami. 

  N = 91 

  Delež 

nikoli 3,3 % 

le izjemoma, ob moji pomoči 16,5 % 

občasno 42,9 % 

vedno 37,4 % 

Tabela 14: Pogostost preverjanja pravilnosti 

15. Kakšno obravnavo zahtevate od učencev pri nalogah z več rešitvami? 

Naloga z več rešitvami od učenca zahteva boljše razumevanje, odstotek tistih, ki 

diferencirano pristopajo k taki obravnavi, se mi zdi zato primerno visok, hkrati pa me 

preseneča dokaj visok delež učiteljev, ki zahtevajo obravnavo vseh rešitev. 

  N = 91 

  Delež 

obravnavo le ene 6,6 % 

obravnavo vseh 30,8 % 

diferenciramo glede na zahtevnost 

naloge in želeno oceno 
62,6 % 

Tabela 15: Obravnava več možnih rešitev 

16. Ali pri pouku utemeljujete formalno pravilnost rešitve konstrukcijske naloge? 

Zanimivo, da je odstotek občasnega ali rednega utemeljevanja tako visok, saj 

utemeljevanje formalne pravilnost ni ravno v domeni osnovnošolske matematike. Na 

podlagi teh rezultatov bi bilo zanimivo raziskati še, zakaj je po mnenju teh učiteljev 

pomembno izvajanje utemeljevanja na tej ravni. 

  N  = 91 

  Delež 

le izjemoma, ob moji pomoči 14,3 % 

načeloma ne 38,5 % 

občasno ali redno 47,3 % 

Tabela 16: Utemeljevanje formalne pravilnosti rešitve 

17. Kakšno toleranco dopuščate pri konstrukcijskih slikah? 
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Splošno mnenje je, da rišemo z natančnostjo 1 mm oziroma 1°. Pri kompleksnejših 

nalogah se nenatančnost le še sešteva in končna konstrukcija lahko precej odstopa od 

prave. Toleranca je zato pomembna predvsem pri motorično manj spretnih učencih. 

Najvišji odstotek tistih, ki dopuščajo toleranco ±2 mm, ±2° je zato pričakovan (taka 

toleranca se uporablja tudi pri vrednotenju Nacionalnega preverjanja znanja). 

  N = 91 

  Delež 

± 2 mm, ± 2° 63,7 % 

± 1 mm, ± 1° 25,3 % 

± 5 mm, ± 2° 1,1 % 

± 2 mm, ± 3° 1,1 % 

± 2 mm, ± 1° 2,2 % 

± 1 mm, ± 2° 2,2 % 

nimam enotnega kriterija 4,4 % 

Tabela 17: Toleranca 

18. Kaj vrednotite pri ocenjevanju konstrukcijske naloge? 

   N = 91 

   Delež 

Izpis 

podatkov 

vedno 67,0 % 

za boljšo oceno 2,2 % 

nikoli 30,8 % 

Skica 

vedno  94,5 % 

za boljšo oceno 1,1 % 

nikoli 4,4 % 

Zapis 

korakov 

vedno 14,3 % 

za boljšo oceno 18,7 % 

nikoli 67,0 % 

Konstrukcija 

vedno 98,9 % 

za boljšo oceno 1,1 % 

nikoli 0,0 % 

Preverjanje 

vedno 13,2 % 

za boljšo oceno 15,4 % 

nikoli 71,4 % 

Tabela 18: Elementi vrednotenja konstrukcij 
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Če te rezultate primerjamo z rezultati v Tabeli 2, lahko opazimo manjše odklone. 

Učitelji očitno ne ocenjujejo določene faze reševanja, kljub temu da pričakujejo od 

učenca, da jo vključi v reševanje. Tako je odstotek tistih, ki vrednotijo izpis podatkov, 

nižji v primerjavi z odstotkom učiteljev, ki ga pričakujejo vključenega v reševanje. Po 

drugi strani pa 22 učiteljev pričakuje, da rešitev vsebuje zapis korakov, vedno ali za 

boljšo oceno pa to vrednoti 30 učiteljev. Trije učitelji, ki od učenca pričakujejo le 

končno konstrukcijo, poleg tega ocenjujejo vsaj še skico, eden izmed teh celo vseh pet 

postavk (med njimi zapis korakov le za boljšo oceno)! Če od učencev nečesa ne 

pričakujemo oziroma zahtevamo, kako lahko potem pričakujemo, da bodo učenci 

določene faze reševanja kljub temu vključili v reševanje, da bomo to znanje potem 

lahko vrednotili? 

Poleg naštetih možnosti sta dva izmed učiteljev dodala, da za boljšo oceno ocenjujeta 

tudi natančnost konstrukcije. 

19. Kakšno stopnjo zahtevnosti bi pri pouku v 7. razredu pripisali danim 

konstrukcijskim nalogam? 

 

Slika 53: Naloge 1, 2  in 3 

   N = 91 

    Delež 

naloga 1 

minimalna 78 % 

temeljna  22 % 

zahtevna 0,0 % 

naloga 2 

minimalna 0,0 % 

temeljna  26,4 % 

zahtevna 73,6 % 

naloga 3 

minimalna 0,0 % 

temeljna  11 % 

zahtevna 89 % 

Tabela 19: Ocena zahtevnosti nalog 
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Nalogi 1 in 3 sta ocenjeni po mojih pričakovanjih oziroma se večinsko mnenje sklada z 

mojim. Razumljiv je tudi delež tistih učiteljev, ki so 1.nalogo ocenili kot temeljno - če 

od učenca pričakujejo načrt kota 45° s šestilom, ki je nekoliko zahtevnejši za načrtati. 

Pri nalogi 2 pa me preseneča visok odstotek ocene naloge kot zahtevne.  

Pomembno je še omeniti, da sta obe skupini učiteljev pri vseh vprašanjih (razen pri 2. 

vprašanju) odgovarjali podobno, kar kaže na zanesljivost merskega instrumenta. 

4.5. Analiza rezultatov in ugotovitve 

Z analizo, ki temelji na hi-kvadrat testu neodvisnosti, sem statistično preverila nekatere 

zanimive povezave med obravnavanimi parametri vprašalnika. 

V nadaljevanju podajam teste neodvisnosti za izbrane pare parametrov. Oznake 

parametrov se nanašajo na številko vprašanja v anketnem vprašalniku. Običajno so 

vprašanja vsebovala več podvprašanj, zato je številki vprašanja v oznaki dodana črka. 

Ponekod je bilo treba zaradi zahtev testa hi-kvadrat izbire pri vprašanjih združiti. 

Izračune testa hi-kvadrat sem izvedla v programu Excel. 

Hipotezo neodvisnosti sem preverjala za sledeče pare parametrov: 

parameter 2v: učenci pogosto izvajajo konstruiranje na tabli 

parameter 10v: dostopnost geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike 

H0: parametra sta neodvisna 

2v 

10v redko/nikoli pogosto skupaj 

Vsak učenec mora prinesti geometrijsko 

orodje, ko to naročim./ V razredu so 

vedno kompleti orodij za vse učence. 

28 5 33 

Vsak učenec mora imeti lastno 

geometrijsko orodje pri vsaki uri 

matematike. 

35 23 58 

skupaj 63 28 91 

Tabela 20: Odvisnost parametrov 2v in 10v 

2 = 5,929 

p = 0,015 

H0 je zavrnjena!
8
 

                                              

8 Nizka vrednost 
2  je indikator neodvisnosti parametrov,  nulta hipoteza H0 (hipoteza neodvisnosti) pa 

je zavrnjena, če je  vrednost p < 0,05. 
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parameter 3c: zahtevan zapis korakov kot del konstrukcijske rešitve 

parameter 18c: vrednotenje zapisa konstrukcijskih korakov 

H0: parametra sta neodvisna 

3c 

18c ne da skupaj 

nikoli 55 6 61 

vedno ali za  

boljšo oceno 
14 16 30 

skupaj 69 22 91 

Tabela 21: Odvisnost parametrov 3c in 18c 

2 = 20,756 

p = 5,1310
-6

 

H0 je zavrnjena! 

 

H0: parametra sta neodvisna 

3c 

10v ne da skupaj 

Vsak učenec mora prinesti geometrijsko 

orodje, ko to naročim./ V razredu so vedno 

kompleti orodij za vse učence. 

30 3 33 

Vsak učenec mora imeti lastno geometrijsko 

orodje pri vsaki uri matematike. 
39 19 58 

skupaj 69 22 91 

Tabela 22: Odvisnost parametrov 3c in 10v 

2 = 6,427 

p = 0,011 

H0 je zavrnjena! 

 

parameter 10v: dostopnost geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike 

parameter 18c: vrednotenje zapisa konstrukcijskih korakov 

H0: parametra sta neodvisna 

parameter 3c: zahtevan zapis korakov kot del konstrukcijske rešitve 

parameter 10v: dostopnost geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike 
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10v 

18c 

Vsak učenec mora 

imeti lastno 

geometrijsko 

orodje pri vsaki uri 

matematike. 

Vsak učenec mora prinesti 

geometrijsko orodje, ko to 

naročim./ V razredu so vedno 

kompleti orodij za vse 

učence. 

skupaj 

nikoli 35 26 61 

vedno ali za 

boljšo oceno 
23 7 30 

skupaj 58 33 91 

Tabela 23: Neodvisnost parametrov 10v in 18c 

2 = 3,237 

p = 0,072 

H0 je sprejeta! 

 

parameter 3c: zahtevan zapis korakov kot del konstrukcijske rešitve 

parameter 4v: stališče učiteljev o zapisu konstrukcijskih korakov 

H0: parametra sta neodvisna 

3c 

4v ne da skupaj 

ni potrebno, ni nujno 59 13 72 

obvezno, opcionalno,  

za boljšo oceno 
10 9 19 

skupaj 69 22 91 

Tabela 24: Odvisnost parametrov 3c in 4v 

2 = 7,046 

p = 0,008 

H0 je zavrnjena! 

 

parameter 4v: stališče učiteljev o zapisu konstrukcijskih korakov 

parameter 12a: učenci kote 60°, 30°, 15°, 45°, 90° in 120° načrtujejo s šestilom 

H0: parametra sta neodvisna 

4v 

12a 

ni potrebno,  

ni nujno 

obvezno, 

opcionalno,  

za boljšo oceno 

skupaj 

ne 38 4 42 

da 34 15 49 

skupaj 72 19 91 

Tabela 25: Odvisnost parametrov 4v in 12a 

2 = 6,088 

p  0,014 

H0 je zavrnjena! 
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parameter 12a: učenci kote 60°, 30°, 15°, 45°, 90° in 120° načrtujejo s šestilom 

parameter 19a: ocena zahtevnosti naloge 1 

H0: parametra sta neodvisna 

12a 

19a ne da skupaj 

minimalna 33 38 71 

temeljna 9 11 20 

skupaj 42 49 91 

Tabela 26: Neodvisnost parametrov 12a in 19a 

2 = 0,014 

p = 0,907 

H0 je sprejeta! 

 

parameter 10v: dostopnost geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike 

parameter 12a: učenci kote 60°, 30°, 15°, 45°, 90° in 120° načrtujejo s šestilom 

H0: parametra sta neodvisna 

10v 

12a 

Vsak učenec mora 

imeti lastno 

geometrijsko orodje 

pri vsaki uri 

matematike. 

Vsak učenec mora prinesti 

geometrijsko orodje, ko to 

naročim./ V razredu so vedno 

kompleti orodij za vse učence. 

skupaj 

ne 24 18 42 

da 34 15 49 

skupaj 58 33 91 

Tabela 27: Neodvisnost parametrov 10v in 12a 

2 = 1,467 

p = 0,226 

H0 je sprejeta! 

 

parameter 13d: učitelj presoja pravilnost konstrukcije učencev 

parameter 17v: toleranca pri konstrukcijskih slikah 

H0: parametra sta neodvisna 

17v 

13d 2 mm, 2° ali 1 mm, 1° ostalo skupaj 

ne presoja 72 5 77 

presoja 9 5 14 

skupaj 81 10 91 

Tabela 28: Odvisnost parametrov 13d in 17v 

2 = 10,341 

p = 0,001 

H0 je zavrnjena! 
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parameter 3c: zahtevan zapis korakov kot del konstrukcijske rešitve 

parameter 13d: učitelj presoja pravilnost konstrukcije učencev 

H0: parametra sta neodvisna 

3c 

13d ne da skupaj 

ne presoja 60 17 77 

presoja 9 5 14 

skupaj 69 22 91 

Tabela 29: Neodvisnost parametrov 3c in 13d  

2 = 1,202 

p = 0,273 

H0 je sprejeta! 

 

parameter 8v: navodilo o izdelavi skice v zvezek 

parameter 10v: dostopnost geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike 

H0: parametra sta neodvisna 

8v 

10v 

z geometrijskim 

orodjem 

prostoročno/ 

po izbiri učenca 
skupaj 

Vsak učenec mora imeti lastno 

geometrijsko orodje pri vsaki uri 

matematike. 

8 50 58 

Vsak učenec mora prinesti 

geometrijsko orodje, ko to 

naročim./ V razredu so vedno 

kompleti orodij za vse učence 

9 24 33 

skupaj 17 74 91 

Tabela 30: Neodvisnost parametrov 8v in 10v 

2 = 2,516 

p = 0,113 

H0 je sprejeta! 

 

parameter 9v: geometrijska orodja, ki jih uporabljajo učenci pri konstrukcijah 

parameter 17v: toleranca pri konstrukcijskih slikah 

H0: parametra sta neodvisna 
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9v 

17v 

geo in 

šestilo 

dodatno 

orodje 
skupaj 

2 mm, 2° ali 1 mm, 1° 68 13 81 

ostalo 5 5 10 

skupaj 73 18 91 

Tabela 31: Odvisnost parametrov 9v in 17v 

2 = 6,466 

p = 0,011 

H0 je zavrnjena! 

Grafični prikaz preverjenih relacij za izbrane parametre: 

 

Slika 54: Preverjene relacije (ne)odvisnosti med izbranimi parametri 

Analiza rezultatov je pokazala predvsem na dve stališči učiteljev, ki ju velja izpostaviti 

v povezavi z drugimi parametri. Prvo je zahtevan zapis konstrukcijskih korakov kot del 

konstrukcijske rešitve in drugo dopuščena toleranca pri konstrukcijskih slikah. 

Učitelji, ki zahtevajo zapis konstrukcijskih korakov, po večini od učencev tudi 

zahtevajo, da imajo vsako uro s seboj geometrijsko orodje. Poleg tega pa zapis teh 

korakov tudi vrednotijo, vsaj za boljšo oceno. To lahko kaže na to, da ti učitelji 
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obravnavo geometrijski konstrukcij dojemajo kot celosten proces razmišljanja, 

dedukcije in šele nato konstruiranja. 

Zanimivi so tudi rezultati ostalih preverjenih izbranih relacij v povezavi s parametrom 

dostopnosti geometrijskega orodja za učence pri pouku matematike (10v). Učitelji, ki od 

učencev zahtevajo, da imajo geometrijsko orodje s seboj vsako uro matematike, 

pogosteje spodbujajo učence k izvajanju konstruiranja na tabli (2v). Tak pristop daje 

poudarek rokovanju s samim orodjem. Zanimivo je, da je analiza potrdila neodvisnost 

med parametrom dostopnosti orodja (10v) in parametrom izdelave skice v zvezek (8v). 

To, da ima učenec geometrijsko orodje s seboj vsako uro, je smiselno, če učitelj 

namenja dovolj pozornosti njegovi uporabi, v tem primeru risanju skic z geometrijskim 

orodjem. Hkrati drži, da naj bi se skice risale prostoročno. Načrtovanje izbranih kotov 

(12a) ni nujno vedno vezano le na snov geometrijskih konstrukcij in bi učitelj občasno 

tudi v sklopu kake druge teme lahko z učenci vadil načrtovanje teh kotov s šestilom, kar 

pa je možno le v primeru, da imajo učenci pri pouku matematike vedno s seboj 

geometrijsko orodje (10v). Ta dva parametra sta neodvisna, kar pomeni, da učitelji temu 

najbrž ne namenjajo posebne pozornosti. 

Zavrnjena hipoteza neodvisnosti med parametroma načrtovanja izbranih kotov s 

šestilom (12a) in mnenjem učiteljev o zapisu korakov kot obveznem, opcionalnem ali za 

boljšo oceno (4v), zopet izpostavlja stališče nekaterih učiteljev o pomembnosti 

celotnega postopka, ki ga moramo obravnavati pri konstrukcijskih nalogah. Pričakovala 

sem tudi odvisnost relacije med zahtevo načrtovanja kotov 60°, 30°, 15°, 45°, 90° in 

120° s šestilom (12a) in oceno zahtevnosti naloge 1 (19a), ker naloga zahteva 

načrtovanje trikotnika s kotom 45°. Če učitelj zahteva načrt le-tega s šestilom, potem je 

ocena naloge kot temeljne sprejemljiva. Če se načrt izvede izključno z geotrikotnikom, 

je zahtevnost te naloge minimalna, pravzaprav je to eden izmed minimalnih standardov 

znanja! 

Parameter tolerančnega območja (17v) je povezan z zahtevo, da učenci pri 

konstrukcijah uporabljajo le osnovno geometrijsko orodje, kot sta geotrikotnik in šestilo 

(9v). Učitelji na ta način poudarjajo pomembnost načrtovanja pravokotnic in vzporednic 

s pomočjo šestila, saj je tak način konstruiranja veliko natančnejši, kot pa 'približno' 

risanje omenjenih geometrijskih elementov z geotrikotnikom. Toleranca (17v), ki jo 

učitelj dopušča pri geometrijskih slikah, je tudi indikator tega, ali učitelj presoja 
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pravilnost konstrukcijskih slik učencev (13d). Večina učiteljev je izbrala fiksen kriterij 

tolerančnih mej ±2 mm, ±2° (ali natančnejše), s čimer spodbujajo učence k višji 

samokritičnosti  in boljši presoji o pravilnosti lastne konstrukcije. S tem učitelju ni 

potrebno tolikokrat preverjati pravilnosti konstrukcij. Povezava med parametroma 

zahtevanega zapisa korakov (3c) in presojanja o pravilnosti s strani učitelja (13d) bi se v 

primeru zavrnitve hipoteze neodvisnosti lepo skladala s celostnim pristopom k 

obravnavi geometrijskih konstrukcij. To bi bil pokazatelj, da učitelji poudarjajo 

obravnavo večine etap postopka reševanja konstrukcijskega problema, vendar temu 

očitno ni tako. 

Nekateri učitelji se zavedajo, da je izbira pravega pristopa k poučevanju geometrijskih 

konstrukcij ključnega pomena za celoten proces. Končno pri geometrijskih 

konstrukcijah ne gre le za risanje črt in krožnic, temveč za proces premislekov, 

sklepanja, načrtnega dela in izpeljave. 

Iskanje odgovora na vprašanje, kako se stališča in zahteve učiteljev odražajo na uspehu 

učencev, presega obseg tega dela, bi bilo pa to zanimivo raziskati. Na ta način bi lahko 

odkrili, kateri pristop je najbolj učinkovit in prinaša najboljše rezultate. Seveda pa se je 

ob tem potrebno zavedati dejstva, da se kriteriji ocenjevanja med učitelji razlikujejo, in 

bi bilo eventualno veliko bolj smiselno preverjati uspeh na Nacionalnem preverjanju 

znanja, kjer je kriterij enoten. 
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5. ZAKLJUČEK 

Raziskovanje področja evklidskih konstrukcij mi je omogočilo globlji vpogled vanj, 

poleg tega pa tudi zavedanje o tem, kako zahtevna je njegova poenostavitev za 

osnovnošolsko matematiko. Bistvo ni zgolj v ponavljajočem izvajanju osnovnih 

konstrukcijskih nalog z izbranim geometrijskim orodjem, temveč se mora namenjati 

pozornost tudi deduktivnemu pristopu h konstrukcijskemu problemu in v učencih na ta 

način spodbujati matematično kompetenco. Tudi Učni načrt za matematiko z zapisanimi 

cilji in standardi znanja to poudarja, sodobni učbeniki pa s svojo strukturo podajanja 

snovi ves čas sistematično vodijo učence skozi celoten proces reševanja 

konstrukcijskega problema. 

Kot učiteljica matematike sem se že srečala s poučevanjem geometrijskih konstrukcij in 

rezultati raziskave o stališčih in zahtevah učiteljev pri izvajanju geometrijskih 

konstrukcij, ki so plod njihovih dotedanjih izkušenj poučevanja tega področja 

matematike, zame pomenijo informacijo, ki terja premislek o lastnem pristopu k 

poučevanju in me spodbuja k morebitni izbiri drugačnega načina poučevanja. Tisti, ki 

še nimajo izkušenj v poučevanju, pa lahko na ta način dobijo dober vpogled, kaj je 

večini učiteljev pomembno pri obravnavi geometrijskih konstrukcij, in si tako pridobijo 

smernice za razvoj lastnega pristopa poučevanja konstrukcij. Seveda pa bi še večjo težo 

tem stališčem in zahtevam učiteljev dala dodatna raziskava o tem, kakšen je uspeh 

njihovih učencev. Potem bi lahko govorili o nekem pristopu kot najuspešnejšem, vsaj 

kar zadeva ocen. 

Poučevanje je ves čas razvijajoč se proces. Niso dovolj le novi učbeniki in prilagojeni 

učni načrti, tudi učitelj mora prevetriti svoj pristop k poučevanju in ga nadgrajevati. Z 

ustrezno izbiro namreč vpliva na kakovost pouka in trajno tudi na učenca ter njegovo 

matematično kompetenco. 
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PRILOGA 



 

  

Vprašalnik 

1. Kako natančno običajno izvajate geometrijske konstrukcije na tabli? 

a) Na tablo natančno načrtamo konstrukcijo z uporabo geometrijskega 

orodja. 

b) Na tablo le skiciramo potek konstrukcije, brez natančnega merjenja oz. 

načrtovanja. 

2. Kako pogosto pri vašem pouku izvajajo konstrukcijo na tablo učenci z    

   geometrijskim orodjem? 

a) pogosto 
b) redko 

c) nikoli 

3. Kaj od spodaj naštetega pričakujete, da vsebuje učenčeva rešitev  

   konstrukcijske naloge? 

a) izpis podatkov 
b) skico 

c) zapis konstrukcijskih korakov 

d) z geometrijskim orodjem načrtano končno konstrukcijo 

e) drugo: _______________________________________________ 

4. Kakšno je vaše stališče o tem, ali naj rešitev konstrukcijske naloge vsebuje  

   zapis konstrukcijskih korakov? 

5. Kakšno je vaše stališče o tem, ali naj rešitev konstrukcijske naloge vsebuje    

   skico konstrukcije? 

6. Kakšen dogovor velja v vašem razredu glede označevanja na skici?  

a) Označimo samo poznane podatke (npr. stranice, kote), nepodanih pa ne. 

b) Označimo vsa oglišča, stranice, kote... nato obkrožimo znane podatke. 

c) drugo: _________________________________________________. 



 

  

7. Kakšno pisalo priporočate učencem za risanje skic v zvezek? 

a) svinčnik 

b) drugo (kemični svinčnik, nalivno pero) 

c) po učenčevi želji 

8. Kakšno je vaše navodilo glede izdelave skice v zvezek? 

a) Učenec naj skico izdela prostoročno. 

b) Skica naj bo izdelana z geometrijskim orodjem. 

c) Izbiro prepuščam učencu. 

9. Katera od naštetih geometrijskih orodij uporabljajo vaši učenci pri   

   konstrukcijah? (obkrožite vse ustrezne možnosti) 

a) geotrikotnik 

b) šestilo 

c) kotomer (krožni ali polkrožni) 
d) en ali dva risalna trikotnika 

e) ravnilo 

f) drugo: _________________________________________. 

10. Kako je z dostopnostjo geometrijskega orodja za učence pri pouku   
    matematike? 

a) Vsak učenec mora imeti lastno geometrijsko orodje pri vsaki uri 

matematike. 

b) Vsak učenec mora prinesti geometrijsko orodje, ko to naročim. 
c) V razredu so vedno kompleti orodij za vse učence. 

11. Ali učencem prikažete risanje vzporednic in pravokotnic z dvema risalnima  

    trikotnikoma ali trikotnikom in ravnilom? 

a) Da, prikažem vsem učencem. 

b) Prikažem le delu učencev. 
c) Ne prikažem. 

12. Kako naj bi vaši učenci v geometrijskih konstrukcijah načrtovali kote 60°,   

    30°, 15°, 45°, 90°, 120°? 

a) s šestilom 

b) z geotrikotnikom 

c) s kotomerom 

d) težje kote oz. za nižjo oceno z geotrikotnikom ali kotomerom, sicer s 

šestilom 



 

  

13. Kakšen način preverjanja pravilnosti geometrijske konstrukcije svetujete           

    svojim učencem? 

a) nobenega 

b) merjenje podanih količin na končni konstrukciji 

c) primerjanje s pravilno konstrukcijo na primer na pavs papirju, 

prosojnici ali z izrezanim modelom načrtovanega lika  

d) presojo pravilnosti prepustijo meni 

e) drugo: ____________________________________________. 

14. Kako pogosto pri konstrukcijskih nalogah učenci preverjajo pravilnost svoje  

    rešitve? 

a) nikoli 

b) le izjemoma, ob moji pomoči 

c) občasno 
d) vedno 

15. Kakšno obravnavo zahtevate od učencev pri nalogah z več možnimi   

    rešitvami? 

a) obravnavo le ene 
b) obravnavo vseh 

c) diferencirano glede na zahtevnost naloge in želeno oceno 

16. Ali pri pouku utemeljujete formalno pravilnost rešitve konstrukcijske  

    naloge? 

a) le izjemoma ob moji pomoči 

b) načeloma ne 

c) občasno ali redno 

17. Kakšno toleranco dopuščate pri konstrukcijskih slikah? 

a) načrtovane dolžine do ____mm 
b) načrtovani kot ____° 

c) nimam enotnega kriterija 

18. Kaj od sledečega vrednotite pri ocenjevanju rešitve konstrukcijske naloge? 

 izpis podatkov  a) vedno     b) za boljšo oceno     c) nikoli 

 skico a) vedno     b) za boljšo oceno     c) nikoli 

 zapis konstrukcijskih  

korakov 

a) vedno     b) za boljšo oceno     c) nikoli 

 konstrukcijo a) vedno     b) za boljšo oceno     c) nikoli 
 preverjanje a) vedno     b) za boljšo oceno     c) nikoli 

 drugo: ___________ a) vedno     b) za boljšo oceno     c) nikoli 



 

  

19. Kakšno stopnjo zahtevnosti bi pri pouku v 7. razredu pripisali naslednjim  

konstrukcijskim nalogam (obkrožite zahtevnost)? (Skice ob nalogah so 
namenjene hitrejšemu vpogledu in niso del naloge.) 

△ABC 

  b = 4,5cm 

  a = 3,6cm 

    = 45° 

         

 

 

minimalna 

 

 

temeljna 

 

 

zahtevna 

 

△ABC 

  c = 3,5cm 

  vc = 4,5cm 

  R = 4cm 

            

 

 

 

minimalna 

 

 

temeljna 

 

 

zahtevna 

 

△ABC 

  a = 4cm 

  vc = 3,2cm 

  tc = 3.5cm 

 
 

 

 

minimalna 

 

 

temeljna 

 

 

zahtevna 

 


