
 

 

INDIVIDUALNI PROGRAM  
 

PREDMET: MATEMATIKA                   UČITELJ: ANDREJ  PRAH 

 
ŠOL. LETO 2015/2016 

 

Učenec:                        Razred: 7.                                           Leto šolanja:     

Ugotovitev 
stanja: 

Učenec je lani neredno opravljal domače naloge. Pri pouku ga je bilo potrebno stalno motivirati za prepis tabelskih slik. 
Težko razume navodila.  Pri pouku je bil zelo malo aktiven v času, ki je bil namenjen za šolske vaje. Bil je vključen k 
dopolnilnemu pouku, ki ga pa ni obiskoval. Ima težave v računanju na pamet do 100 – poštevanka, seštevanje, 
odštevanje, deljenje. Bere počasi in težko razume navodila. Starši želijo, da se ga obravnava tako kot ostale učence ter 
da bi učenec delal. 

Predlog 
pomoči: 

Standarde osvajati preko zanj motivacijskih dejavnosti (razgovori, pomoč sošolcev, pohvale, življenjski primeri…).  
Prilagoditi sedežni red tako, da bo spredaj. 
Pogosto spodbuditi njegovo aktivnost med poukom za poslušanje, branje, povzemanje in odgovarjanje ter predloge. 
O delu in napredku sproti obveščati razredničarko in svetovalno službo. 
Spodbujati ga h komunikaciji v razredu. Pritegniti ga k aktivnejšemu sodelovanju: mnenja, vprašanja, odgovori, reševanje 
vaj, izdelava plakata …  
Prizadevnost večkrat pohvaliti. Med poukom posvečati več pozornosti sledenju in razumevanju razlage (pogosti razgovori 
in kontrola). Naloge naj bodo večinoma povezane z okoljem učencev, v katerem živijo. Pogosto uporabiti žepno računalo 
pri temah, kjer so drugi standardi pomembnejši od hitrega računanja množenja in deljenja.  
Vključen bo k dopolnilnemu pouku.  
Zanj imeti vedno pripravljen nabor primernih nalog. Po potrebi sestaviti ustrezne delovne liste z nalogami, ki omogočajo 
postopno osvajanje minimalnih standardov znanja. Za napredovanje je potrebno osvojiti vsaj 66% minimalnih standardov 
znanja.  
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MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

1. Poimenuje trikotnik glede na stranice in kote,v  trikotniku nariše vsaj eno višino.  

2. Pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi. 

3. Načrta trikotnik s podatki: s-s-s, s-k-s, k-s-k in ga označi. 

4. Izračuna obseg in ploščino trikotnika (celoštevilski merski podatki). 

5. Poimenuje, označi in načrta štirikotnike (paralelogram, romb) in pozna njihove lastnosti.  

6. Izračuna obseg in ploščino štirikotnikov (paralelograma in romba). 

7. Nariše zrcalno sliko točke, daljice in lika glede na premico oz. točko. 

8. Uporablja šestilo pri načrtovanju simetrale daljice in kota. 

9. Poišče skupne delitelje in skupne večkratnike dveh števil. 

10.  Primerja ulomke po velikosti; ulomek krajša in razširi z danim številom, ulomka razširi na skupni imenovalec. 

11.  Ulomek zapiše kot celi del in ulomek, ki je manjši od ena, ter obratno. 

12.  Sešteva, odšteva, množi in deli ulomke. 

13.  Ulomek zapiše z decimalno številko in obratno. 

14.  V številskem izrazu upošteva vrstni red računskih operacij (z največ tremi računskimi operacijami). 

15.  Pri računanju z ulomki uporablja žepno računalo. 

16.  Izračuna p % od a. 

17.  Sklepa iz množine na enoto in obratno. 

18.  Reši enačbe in neenačbe s premislekom ali diagramom. 

19.  V koordinatni mreži upodobi točko in odčita njuni koordinati. 

20.  Interpretira podatke, prikazane s preglednico ali diagramom.  

21.  Zbere podatke in jih pokaže z računalniško preglednico.  

22.  Reši matematični problem in problem z življenjsko situacijo. 
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SPREMLJANJE UČENČEVEGA NAPREDKA PRI DOSEGANJU MINIMALNIH (IN PO POTREBI TUDI DRUGIH) 

STANDARDOV 

 
STANDARDI ZNANJA (Navedeni so  minimalni standardi znanja. če se 

bo izkazalo, da učenec lahko doseže tudi drugi standarde, temeljne in morda 

tudi zahtevni.) 

REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA  (posebnosti pri delu, o pridobljenih 
ocenah, učenčeva aktivnost) 

NARAVNA ŠTEVILA    

Poišče skupne delitelje dveh števil. 1  Delovni listi. 
Poišče skupne večkratnike dveh števil. 1  Delovni listi. 

Raziskuje kombinatorične situacije. D  Delovni listi. 

V množici naravnih števil prepozna sestavljeno število oziroma 
praštevilo. 

1   

Dano število razstavi na prafaktorje. 0   
Na pamet določi skupni večkratnik oziroma delitelj števil D  Z usmeritvami in spodbudami pri 

enostavnejših številih. Na pamet določi največji skupni delitelj oziroma najmanjši skupni 
večkratnik števil. 

D  

Prepozna tuji so števili 0   

Reši besedilne naloge v povezavi z večkratniki in delitelji. D   

Uporabi pravila za deljivost s 4, z 8 in z 10 na n, n IN 0   

 

Na ustnem ocenjevanju 17. 11. 2015 si je pomagal s tabelo poštevanke do 100. Prejel je oceno zadostno.  

Znal: praštevila, pravila za deljivost z 2 in 5, večkratniki in najmanjši skupni večkratnik dveh števil do 10, delitelji in 
največji skupni delitelj števil do 20. 

 

Ni znal: Razcep na prafaktorje, zahtevnejšo besedilno nalogo, na pamet določiti skupne večkratnike dveh števil, na 
pamet določiti največje skupne delitelje  števil nad 20.  
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

ULOMKI    

Primerja ulomke po velikosti z enakimi imenovalci. 1   
Ulomek krajša in razširi z danim številom.    
Ulomka razširi na skupni imenovalec.    
Ulomek zapiše kot celi del in ulomek, ki je manjši od ena, ter 
obratno. 

   

Primerja ulomke po velikosti z različnimi imenovalci.    
Ulomek zapiše z decimalno številko in obratno.    
Opredeli pojem ulomka in ga upodobi na številski premici ali kot 
del lika. 
 

   

Ugotovi, kateri ulomek je predstavljen z danim grafičnim prikazom.    
Oblikuje ali nadaljuje dano zaporedje ulomkov.    
Zapisuje ulomek z decimalno številko in decimalno število zaokroži 
na zahtevano število decimalnih mest. 

   

Nedesetiške ulomke zapiše s periodičnim decimalnim zapisom.    
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

RAČUNSKE OPERACIJE Z ULOMKI    

Sešteva ulomke.    

Odšteva ulomke.    
Množi ulomke.    
Deli ulomke.    
Ulomek zapiše z decimalno številko in obratno    
V številskem izrazu upošteva vrstni red računskih operacij (z 
največ tremi računskimi operacijami). 

   

Pri računanju z ulomki uporablja žepno računalo.    
Količnik naravnih števil zapiše z ulomkom a : b = a/b.    
Z ulomkom izrazi ostanek pri deljenju dveh naravnih števil.    
Danemu ulomku določi obratni ulomek.    

Reši besedilne naloge.    
Sklepa iz enote na množino in obratno.    
Množi in deli ulomke s potenco 10 n.    
Uporablja računske zakone pri računanju z ulomki.    
Uporablja računske zakone pri spretnem računanju.    
Z žepnim računalom pretvori ulomek v decimalno številko.    
Z žepnim računalom izračuna vrednost izraza z ulomki.    
Izračuna vrednost številskega izraza, v katerem nastopajo tudi 
ulomki. 

   

Izračuna vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano 
vrednost oznake. 

   

Izračuna vrednost algebrskega izraza z več spremenljivkami za 
dane vrednosti spremenljivk. 

   

Računa z algebrskimi izrazi (primer: a + a = 2 ∙ a).    
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Opazuje vzorec in ugotovi pravilo.    
Ob besedilni nalogi oblikuje enačbo in jo rešijo.    
Reši enačbe oblike: a ± x = b, x ± a = b, a   x = b, x  a = b, x : a = 
b, a : x = b, (a   0, x   0, a, bQ+). 

   

Reši enačbe (s tabelo, z diagramom in s premislekom).    
Reši neenačbo q   x    r, (x je naravno število, q in r sta 
racionalni števili). 

   

Reši indirektne besedilne naloge.    
Bere z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, 
razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo 
bistvene trditve itd.). 
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

TRANSFORMACIJE    

Nariše zrcalno sliko točke, daljice in lika glede na premico.     

Nariše zrcalno sliko točke, daljice in lika glede na točko.    

Uporablja šestilo pri načrtovanju simetrale daljice in kota.    
Pozna transformacije (zrcaljenje, premik, vrtež) in njihove 
lastnosti. 

   

Opiše lastnosti zrcaljenja in ga simbolično zapiše.    
Usvoji pojem simetrale daljice in simetrale kota ter reši 
konstrukcijske naloge. 

   

Uporablja različne strategije načrtovanja kotov s šestilom in 
ravnilom. 

   

Prepozna kota s paroma vzporednih krakov (izmenični koti)in 
ugotovi odnos med njunima velikostma. 

   

Danemu kotu poišče sovršni kot in sokot.    
Reši nalogo o dvojicah kotov.    
Oblikuje vzorce z vrteži in z zrcaljenjem.    
Raziskuje in samostojno oblikuje vzorce.    
Opazuje in prepozna pravilo v vzorcu in vzorec nadaljuje.    
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

TRIKOTNIK    

Poimenuje trikotnik glede na stranice in kote..     

V  trikotniku nariše vsaj eno višino    

Pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi.    

Načrta trikotnik s podatki s-s-s in ga označi.    

Načrta trikotnik s podatki s-k-s in ga označi    
Načrta trikotnik s podatki k-s-k in ga označi    
Usvoji pojem orientacije na premici in v ravnini.    
Označi oglišča danega lika v zahtevani orientaciji.    
Pozna odnos med dolžinami stranic.    
Razlikuje pojma notranji in zunanji kot trikotnika.    
Pozna in uporablja vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika pri 
računskih in načrtovalnih nalogah. 

   

Pozna odnose med notranjimi koti trikotnika in stranicami trikotnika 
ter to uporablja pri načrtovalnih nalogah. 

   

Pozna in uporablja potrebne ter zadostne podatke za skladnost 
trikotnikov pri načrtovalnih nalogah. 

   

Pozna in uporablja višino pri načrtovanju trikotnika.    
Pozna in uporablja znamenite točke trikotnika pri načrtovalnih 
nalogah. 

   

Pozna in uporablja težišče, težiščnico, polmer včrtanega in 
očrtanega kroga trikotnika pri načrtovanju trikotnik. 

   

Trikotniku očrta in včrta krog.    
Prepozna in načrta osno-simetrične trikotnike.    
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

PROCENTNI RAČUN    

Pri računanju z ulomki uporablja žepno računalo.    

Izračuna p % od a.    

Zapiše  p/100  od a kot p % od osnove.    

Grafično prikaže p % od celote.     

Odčita delež v % s prikaza.    
Izračuna osnovo, če je dan % in delež.    
Poveča dano količino oziroma jo zmanjšajo za p %.    
Rešuje besedilne naloge z odstotki in pred računanjem oceni 
rezultat (tudi z uporabo žepnega računala, vendar brez 
neposredne uporabe tipke %). 

   

Reši indirektne besedilne naloge.    
Bere z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, 
razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo 
bistvene trditve itd.). 
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

ŠTIRIKOTNIKI    

Poimenuje, označi in načrta štirikotnike (paralelogram, romb).     

Pozna lastnosti štirikotnikov (paralelogram, romb).    

Prepozna trapez, ga opredeli in opiše z izrazi: osnovnica, krak, 
višina, srednjica. 

   

Pozna in uporablja vsoto notranjih kotov štirikotnika pri računskih 
nalogah. 

   

Pozna lastnosti štirikotnika in ga načrta glede na izbrane podatke.    
Prepozna in načrta osno simetrične in središčno simetrične 
štirikotnike (enakokrak trapez, deltoid, paralelogram) ter opiše 
njihove lastnosti. 

   

Pozna pojem višine v paralelogramu in trapezu ter ga uporablja 
pri načrtovanju. 

   

Riše slike, skice, mreže teles in izdela mreže teles.    
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STANDARDI ZNANJA  REALIZ
ACIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

OBSEGI IN PLOŠČINE    

Izračuna obseg in ploščino trikotnika (celoštevilski merski 
podatki).  

   

Izračuna obseg in ploščino štirikotnikov (paralelograma in 
romba). 

   

Računa obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to 
poveže s pretvarjanjem merskih enot. 

   

Izračuna obseg in ploščino trapeza ter deltoida z uporabo obrazca.    

S preoblikovanjem lika uporablja pojem ploščinska enakost likov.    
Opazuje in prepozna mejne ploskve na modelih prizme in piramide 
ter izdela mreže geometrijskih teles. 

   

Uporablja pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih 
problemov in problemov iz življenjskih situacij. 

   

Uporablja pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih 
problemov. 
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STANDARDI ZNANJA  REALIZA
CIJA 
(1, 0, D) 

OPOMBA   

FUNKCIJA IN OBDELAVA PODATKOV    

V koordinatni mreži upodobi točko in odčita njuni koordinati.    

Interpretira podatke, prikazane s preglednico ali diagramom.     

Zbere podatke in jih pokaže z računalniško preglednico.     
Prikaže medsebojno odvisnost dveh spremenljivk s preglednico (tabelo) in 
odvisnost interpretira. 

   

Grafično prikaže medsebojno odvisnost dveh spremenljivk in interpretira 
grafični prikaz. 

   

Ob besedilni nalogi sestavi preglednico in nariše graf.    
Prepozna odvisnost dveh diskretnih spremenljivk, kjer naraščanje ene 
spremenljivke pomeni naraščanje/padanje druge. 

   

Določi aritmetično sredino.    
Razume in uporabi aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) 
problemov. 

   

Raziskuje kombinatorične situacije.    
Spozna in uporabi kombinatorično drevo.    
Reši kombinatorični problem na grafični ravni: reši in prikaže rešitev 
kombinatoričnega problema s sliko, skico, s preglednico, kombinatoričnim 
drevesom. 

   

Reši kombinatorični problem na simbolni ravni (nastavitev računa).    
Posploši rešitev kombinatoričnega problema (lahko tudi s primeri).    
Pri reševanju problemov izbere in izdela primeren prikaz za predstavitev 
podatkov. 

   

Uporablja primerne prikaze in tabele za prikaz življenjskih situacij (populacija, 
sprememba tečaja valute, bruto družbeni proizvod, rast prebivalstva itd.). 

   

Izdela prikaz z računalniško preglednico.    
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Kritično razmišlja o orodjih za prikazovanje podatkov.    
Razvija kritični odnos do interpretacije rezultatov.    
Izdela empirično preiskavo.    
Rešijo odprte in zaprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo 
raziskovalna vprašanja. 

   

 

Literatura: Letna priprava na pouk predmeta matematika za 7. razred. (2015). OŠ Šmihel. Učitelj: Andrej Prah. 
 
V Novem mestu, 17. 9. 2015           Učitelj: 
 
              Andrej Prah 
 PRIPOROČILA ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO:





 


