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Geometrijski pojem kot v 
učnem načrtu 

5. razred: 
• opazujejo in primerjajo kote v večkotniku 
• opazujejo in primerjajo kote, ki nastanejo pri sekanju premic 
  
6. razred: 
• usvojijo pojem kot 
• usvojijo pojme in simboliko: vrh kota V, kraka k, h, ... , meja, 

notranjost kota, zunanjost kota, oznaka kota (< AVC, a, b, c) 
• razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni 

kot, ostri kot, topi kot, pravi kot 
• narišejo kote in opišejo velikost posameznih vrst kotov 
• grafično (koti le v stopinjah) in računsko določijo vsoto in razliko 

kotov 



7. razred 

• uporabljajo različne strategije načrtovanja kotov s šestilom in ravnilom 

• prepoznajo kota s paroma vzporednih krakov (izmenični koti) in ugotovijo 
odnos med njunima velikostma 

• danemu kotu poiščejo sovršni kot, sokot 

• oblikujejo vzorce z vrteži 

• opišejo trikotnik (označijo kote), razvrščajo trikotnike glede na kote in 
stranice 

• 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 in zadostne podatke za  skladnost 
trikotnikov pri načrtovalnih nalogah 

• poznajo in uporabljajo vsoto notranjih kotov štirikotnikov 

• poznajo lastnosti štirikotnika in ga načrtajo glede na dane podatke 

 



8. razred 

• opišejo in označijo večkotnik (stranice, kote…) 

• poznajo vsoto notranjih in zunanjih kotov večkotnika 

• Izračunajo dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka 

  

9. razred 

• prepoznajo podobne trikotnike in s tem povezane pojme: 
istoležne stranice, istoležni koti 

 

 



Van Hilejeva teorija razvoja 
geometrijskih pojmov 

• Opazovanje 

• Opisovanje 

• Povezovanje (definicija, neformalni nivo 
dedukcije) 

• Dokazovanje 

• Abstrahiranje 



dr. Franc Močnik, Geometrija 
za nižje gimnazije, Prvi del 



Franc Savnik, Matematika za 5. razred 







Dr. Peter Legiša, Matematika 1, 
Geometrija v  ravnini 

Dva poltraka s skupnim izhodiščem nam ravnino razrežeta na dva 
kota, kot vidimo na sliki. 

 

 

 

Vsak od obeh kotov ima dana poltraka za kraka, skupno izhodišče 
obeh poltrakov pa je vrh obeh kotov. Kraka in vrh pripadata kotu. 
Navadno nas zanima le eden od obeh kotov. Označimo ga tako, 
da v njem narišemo krožni lok. 

 

 

 



 
Kot lahko podamo tako, da podamo točko na enem kraku, vrh in 
točko na drugem kraku. (Pri tem zmeraj mislimo na konveksni 
kot, določen s temi podatki.)  

 



Dr. Dušan Pagon, Osnove evklidske 
geometrije 

Tujima množicama, dobljenima s pomočjo relacije »leži na isti 
strani premice p«, pravimo polravnini glede na premico p 
(bregovoma premice p). Omogočata nam, da definiramo pojem 
kota. 
Za poljubna dva nekolinearna poltraka k, l s skupnim krajiščem E 
rečemo, da podajata kot, ki ga označujemo s kl (oziroma lk) ali 
AEB , kje je A poljubna točka enega od danih poltrakov, B pa 
točka drugega poltraka. Točko E imenujemo vrh kota AEB, 
poltrakoma k=EA>, l=EB> pa rečemo kraka danega kota. Točkam 
ravnine, ki ležijo na isti strani premice <EA> ko točka B in na isti 
strani  premice EB kot točka A, pravimo notranje točke kota 
AEB, vsem drugim točkam (𝐶 ∉ ∢𝑘𝑙 ∪ 𝑘 ∪ 𝑙 ∪ 𝐸 ) pa zunanje 
točke danega kota. Množico vseh notranjih (zunanjih) točk 
nekega kota kratko imenujemo notranjost (zunanjost) kota. 

 
 



Dr- Zdravko Kurnik, Terminološki 
problemi u nastavi matematike 



David A. Ledbetter. Elementary College 
geometry 

Kot je definiran kot množica točk, ki so unija dveh 
nekolinearnih poltrakov s skupnim izhodiščem. 
Označen je s <CAB ali <BAC, kjer je vrh kota točka A. 
Ugotavljamo, da je vrstni red točk na krakih 
nepomemben. 
V nadaljevanju je definirana notranjost kota kot 
množica točk P, ki ležijo na isti strani premice AB, 
kot točka C, in na isti strani premice BC, kot točka A. 
Označena je s <ABC.  

 
 
 



Milan Mitrović, Skozi evklidsko 
geometrijo 
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Kot in programi dinamične geometrije 

• Sketchpad 

• Geogebra 



• Cabri 

 

 

 

• Cinderella 



Oblikovanje pojmov je osrednja naloga pouka  

(Hans Aebli) 

 

 
Dokler navajamo otroke na razumno opazovanje 
predmetov, budimo njih dušne moči, ki se po 
naravnem potu razvijajo, vadijo in ostre, 
delujemo v smislu formalnega namena 
izobraževanja. (F. Močnik) 
 
 
 
 


