
         OSNOVNI POJMI

GEOMETRIJE



OSNOVNI POJMI

-točka

-premica

-ravnina

-daljica

-kot

ODNOSI:

--pripadati

-sekati

-biti vzporeden

-ležati med



Geometrijski pojmi

   Opredelitev:
Točka je tisto,kar nima delov
Črta je dolžina brez širine
Ploskev je tisto,kar ima samo dolžino in 

širino    



Geometrijski pojmi

   -Aksiomi(temeljne resnice): -jih ne dokazujemo 
vendar pa jih prevzamemo kot veljavne hipoteze

   -Izreki: -dokažemo jih z aksiomi in že dokazanimi 
izreki

   -Definicije: -so opisi novih pojmov in določenih   
lastnosti



Premica

   - Premica,ki ima z ravnino skupni le 2 
različni točki,leži v tej ravnini.

   

   - 2 različni premici imata lahko največ eno 
skupno točko,če bi imeli 2 različni skupni 
točki, bi sovpadali in ne bi bili različni.



Premice

DEF:
 -premici,ki imata natanko eno skupno 

točko,se sekata. Skupno točko imenujemo 
presečišče premic 

-premici,ki ležita na isti ravnini in nimata 
nobene skupne točke ali ki sovpadata, sta 
vzporedni. Premici,ki ne ležita na isti 
ravnini in nimata nobene skupne točke, sta 
mimobežni.



Ravnina 

Ravnina je določena:

     

    -s premico in točko, ki ne leži na premici

   

    -s premicama,ki se sekata

    

    -z dvema vzporednicama,ki ne sovpadata



Ravnina 

DEF:
-ravnini, ki nimata nobene skupne točke ali pa 

imata vse točke skupne sta vzporedni.

-premica in ravnina sta vzporedni, če nimata 
skupne točke ali če premica leži v ravnini

-premica,ki ima z ravnino natanko eno skupno 
točko, ravnino prebada. 

   Skupno točko imenujemo prebodišče P.



Liki

Enostavni lik : je množica točk v ravnini, 
katero omejuje sklenjena krivulja, ki sama 
sebe ne seka.

Množica točk v ravnini je konveksna,če za 
poljubni točki A in B iz te množice velja, da 
je daljica AB njena podmnožica.    



Poltrak 
   -dva poltraka s skupnim izhodiščem določata 

dva kota. Če le ta ne ležita na isti premici je 
eden od kotov konveksen drugi pa nekonveksen

 

Def: - če poltraka ležita na isti premici vendar na 
različnih straneh izhodišča določata 2 enaka 
konveksna-iztegnjena kota.

   -če se poltraka na isti premici pokrivata,določata 
polni kot(en krak obkrožil vrh kota)ali ničelni kot.



Kot 

  -Kota ki imata en skupen krak, presek 
njunih notranjosti pa je prazen sta si  
sosedna. Ta kota,katerih kraka,ki nista 
skupna ležita na isti premici sta sokota.

  -Poljuben n-kotnik ima n(n-3)/2, diagonal.

   (iz vsakega od n oglišč gre (n-3) 
diagonal,svaka pa je šteta dvakrat)
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