
  
 

 

SITUACIJA  1 

POKLICNA MATURA  

MATEMATIKA 

KAČA 

V računalniški igrici, ki se igra na zaslonu dimenzije 55 cm × 41 cm, kača pobira kroglice v 

točkah na sliki: 

Pot začne v spodnjem levem vogalu in se giblje od leve  proti desni po označenih točkah. 

Začetna dolžina kače je 1 cm. Takrat kača pobere eno kroglico. Po pobrani prvi kroglici je 

njena dolžina 4 cm in po pobrani tretji kroglici 7 cm.  

- polinomi, začetna vrednost, ničle polinoma 

- aritmetično zaporedje, splošni člen, vsota n-

členov 

- Pitagorov izrek 

Vprašanja: 

1. Zapišite označene točke, poimenujte in 

zapišite predpis za dano funkcijo. 

2. Zapišite dolžino kače po izbrani 10. 

kroglici. 

3. Kolikšna bi lahko bila največja dolžina 

iztegnjene kače na ekranu, če ne zavija? 

4. Izračunajte prvi odvod danega polinoma. 

5. S Hornerjevim algoritmom določite 

vrednost polinoma v točki 𝑥 = −2. 

6. Računsko pokažite kje je vrednost polinoma nad premico 𝑦 = 𝑥 + 2. 

7. Zapišite enačbo tangente funkcije v točki 𝐴 (3, 𝑦0). 

8. Kolikšen je naklonski kot premice, ki poteka skozi minimum polinoma in 

pozitivno ničlo? 

9. Dokaži ali so negativna ničla, začetna vrednost in minimum polinoma kolinerane 

točke. 

10. Zapišite intervale naraščanja in padanja danega polinom. 

11. Iz abscis označenih točk polinoma sestavljamo štirimestna števila.  

a) Koliko števil lahko sestavimo? 

b) Koliko števil je sodih? 

c) Koliko števil je pozitivnih? 

d) Koliko števil je deljivih s 5? 
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POKLICNA MATURA  

MATEMATIKA 

STOJALO ZA ROŽO VZPENJALKO 

1. Pri praktičnem pouku so izdelali stojalo za rože vzpenjalke kot kaže slika:  

 

- vodilni koeficient, ničle in teme kvadratne 

funkcije 

- presečišče premice in parabole 

- kotne funkcije v pravokotnem trikotniku 

 

Vprašanja: 

1. Določite enačbo parabole! 

2. Zapišite koordinate točk, kjer je vpeta 

prečka! 

3. Zapiši enačbo tangente na parabolo 𝑓(𝑥) 

v točki 𝑇(
1

2
, 𝑦). 

4. Zapišite enačbo normale na parabolo 

𝑓(𝑥) v točki 𝑇(−
1

2
, 𝑦). 

5. Zapiši enačbo premice skozi presečišče prečke in parabole z naklonskim kotom 

1200. 

6. Pozitivne koordinate točk: ničel in ekstremne vrednosti različne od nič in števili 5 

ter 7 sestavljajo poljubna štirimestna števila.  

a) Koliko različnih števil lahko sestavimo? 

b) Koliko števil je sodih? 

c) Koliko števil je večjih od 2000? 

d) Koliko števil je deljivih s 3? 

e) Na slepo izberemo 3 listke in jih zložimo v vrsto tako, da bojo cifre tvorile 

trimestno število. Kakšna je verjetnost, da bomo izvlekli število 257? 

 

7. Določite predznak kvadratne parabole. 

8. Izračunajte razdaljo med negativno ničlo in vpeto prečko s pozitivno koordinato. 

9. Določite ploščino osnega preseka največjega možnega stožca na paraboli nad 

abscisno osjo. 

10. Zapišite predpis polinoma z vodilnim koeficientom 3 in ničlami, ki ustrezajo 

ničlam parabole in ekstremni vrednosti. 

11. Na stojalu rastejo bele vrtnice, okoli stojala so nasajeni rumeni tulipani. Za vazo 

potrebujemo šopek 3 rož. Koliko različnih šopkov lahko sestavimo, če imamo 7 

tulipanov in 5 vrtnic? Koliko šopkov vsebuje vsaj 1 tulipan? 

 

  



  
 

 

SITUACIJA  3 

POKLICNA MATURA  

MATEMATIKA 

VOZNIŠKI IZPIT 

Nina je opravljala vozniški izpit za motorno kolo (kategorija A).  Za vozniški je privarčevala 

1200 evrov. Pri tem jo zdravniški pregled stane 20 evrov, tečaj CPP 80 evrov, ena ura vožnje 

pride 22 evrov in izpitna vožnja 15 evrov. 

- linearna neenačba z eno neznanko, kako jo rešujemo, množica rešitev 

- računanje aritmetične sredine 

- definirajte krog in krožnico 

- računanje obsega in ploščine kroga 

Prvi teden je vozila vsak dan. Število kilometrov prikazuje spodnja tabela . 

Dan Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned 

Št. prevoženih km 22 21 18 14 x 20 23 

 Vprašanja: 

1. Koliko ur lahko največ  vozi v avtošoli glede na privarčevani denar. 

2. Koliko km je prevozila v petek, če je povprečno na teden prevozila 19 km? 

3. Koliko stane 1 km vožnje v tej avtošoli? 

4. Nina se pelje 14 km daleč. Premer kolesa je 13´´ (1´´=2,54 cm) Kolikokrat se zavrti 

kolo motornega kolesa? 

5. Nariši  tortni diagram za prevožene kilometre od ponedeljka do četrtka. 

6. Listke s prevoženimi kilometri vržemo v posodo in iz nje naključno izvlečemo dva 

listka. Kolikšna je verjetnost, da bomo izvlekli ponedeljek in nedeljo? 

7. Iz cene izpitne vožnje s količnikom 2 tvorimo geometrijsko zaporedje. Koliko je vsota 

prvih 7 členov danega zaporedja? 

8. Prevoženi kilometri po dnevih: četrtek, sreda in ponedeljek tvorijo zaporedje. Določi 

katero in zapiši njegove lastnosti. Koliko členov zaporedja je manjših od 284? 

9. Nina je zbrani denar položila na banko, ki ga obrestuje navadno z obrestno mero 7,2 % 

od 10. 1. 2016 do 31. 5. 2016. Koliko je privarčevala?   

10. Nina je položila zbrani denar na banko, kjer vloge obrestujejo obrestno z mesečnim 

pripisom obresti. Mesečna obrestna mera je 4,8 %. Kolikšne obresti je dobila po pol 

leta? 
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KOLESARSKA TEKMA 

Kolesarske tekme se je udeležilo 100 kolesarjev, od tega je bilo 15 žensk in 85 

moških. Trasa je razgibana, nekaj je ravnine, tik pred ciljem pa tekmovalce čaka 

vzpon. 

1. V cilj je pripeljalo 92 kolesarjev, ostali so odtopili. Koliko odstotkov kolesarjev 

je odstopilo? 

 

Kaj je odstotek? Zapišite osnovni obrazec procentnega računa. 

 

2. Organizator podeli 100 kolesarjem tri različne simbolične nagrade. Na koliko 

načinov lahko to naredi, če vse tri nagrade ne more podeliti istemu kolesarju?  

 

Opišite, kaj so variacije brez ponavljanja. Kako jih izračunamo? 

 

3. Organizator  podelil zeleno majico najhitrejši kolesarki in belo majico najmlajši 

kolesarki. Na koliko načinov lahko podeli dve majici, če lahko obe majici dobi 

tudi ena sama kolesarka? 

 

Opišite, kaj so variacije s ponavljanjem. Kako jih izračunamo? 

 

4. Organizator je prvim desetim kolesarjem podelil denarne nagrade. Podeljeni 

zneski predstavljajo padajoče aritmetično zaporedje. Najhitrejši kolesar je dobil 

500 evrov, peti pa 300 evrov. 

 

a) Koliko evrov je dobil deseti kolesar? 

b) Koliko denarja je podelil organizator vsem desetim kolesarjem? 

c) Koliko odstotkov denarne nagrade predstavlja največji znesek. 

Definirajte aritmetično zaporedje ter zapišite splošni člen. Zapišite 

formulo za izračun prvin n členov aritmetičnega zaporedja. 

5. Konec sezone so gorsko kolo s ceno 4299 evrov pocenili za 27 odstotkov, pri 

čemer je v ceno vključen tudi davek na dodano vrednost z nižjo stopnjo, ki 

znaša 9,5 odstotka. Koliko DDV bomo plačali pri nakupu tega kolesa?  

 

Kaj je odstotek? Zapišite osnovni obrazec procentnega računa. 

 

6. Najtežji odsek na kolesarski tekmi je zadnji del trase, ki je klanec. Na začetku 

klanca je znak z oznako za 14 odstoten klanec. Kolikšen je naklonski kot tega 

klanca v stopinjah? 
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POKLICNA MATURA  
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Opišite kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. 

 

7. Naklon klanca, ki ga morajo premagati kolesarji tik pred ciljem, je 30°. cilj je na 

višini 1100 𝑚. Miha se je ustavil 100 𝑚 pred ciljem. Izračunajte, na kateri 

nadmorski višini se je kolesar ustavil. 

 

Opišite kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. 

 

8. Dva kolesarja se po tekmi pogovarjata.  

Prvi pravi: «Prvo petino celotne poti sem prevozil odlično, zadnjih 60 𝑘𝑚 pa mi 

je zmanjkalo moči.« 

Drugi pravi: »Prvo četrtino celotne poti sem ti sledil, zadnjih 50 𝑘𝑚 pa sem te 

prehitel.« 

Koliko dolga je bila trasa kolesarske tekme? 

 

Kaj je linearna enačba? Kako jo rešujemo? 

 

9. V preglednici so zapisane starosti kolesarjev na tekmi. 

 

STAROST (leta) ŠTEVILO KOLESARJEV 

10-19 8 

20-29 27 

30-39 29 

40-49 18 

50-59 11 

60-69 7 

 

Narišite stolpčni diagram in izračunajte povprečno starost kolesarjev na tekmi. 

Kaj je aritmetična sredina in kako jo izračunamo? 

Opišite postopek risanja stolpčnega diagrama. 

10. Ana po tekmi poje tri banane in dve energijski čokoladici, kar znaša 800 kilo 

kalorij. Nina pa poje štiri banane in eno energijsko čokoladico, kar znaša  650 



  
 

 

SITUACIJA  6 

POKLICNA MATURA  

MATEMATIKA 

kilo kalorij. Koliko kilo kalorij ima ena banana in koliko kilo kalorij ena 

čokoladica?  

Kako rešujemo sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama? 

 

11. Kolesar, ki na ravnem odseku vozi proti nam s stalno hitrostjo 7 
𝑚

𝑠
 , je bil od 

nas oddaljen 50 m, ko smo začeli meriti čas. 

a) Zapišite oddaljenost kolesarja od nas kot funkcijo časa. 
b) Koliko metrov je kolesar oddaljen od nas po 6 sekundah vožnje? 

 

Kaj je linearna funkcija? Kaj nam grafično pove smerni koeficient in kaj 

začetna vrednost linearne funkcije? 

12. Vsak udeleženec dobi ob prijavi na tekmo bidon v obliki valja, ki je visok 

20 𝑐𝑚, njegov premer pa meri 12 𝑐𝑚. Koliko decilitrov pijače lahko nalijemo v 

bidon? 

Opišite valj in zapišite, kako izračunamo njegovo prostornino. 

13. Komisija proti dopingu opisuje dovoljeno koncentracijo zdravila v telesu, v 

odvisnosti od časa, s funkcijo f(t) =
1

2t+1
. Koncentracija je merjena v mg ml⁄ , 

čas pa v urah. Najmanj koliko časa pred tekmo lahko Primož vzame zdravilo, 

če je med vožnjo dovoljena koncentracija zdravila 0,25 mg ml⁄ ? 

Kaj je racionalna enačba in kako jo rešujemo? 

  



  
 

 

SITUACIJA  7 

POKLICNA MATURA  

MATEMATIKA 

DELO 

 

Andrej je dobil delo v lekarni kot praktikant. Prvi mesec je zaslužil 120 €, drugi mesec 144 €, 

tretji mesec pa 172,80 €.  

 

- končno geometrijsko zaporedje 

- kvadratna enačba 

- eksponentna funkcija 

 

 

Vprašanja: 

1. Koliko bo zaslužil osmi mesec, če se bodo zneski povečevali na enak način? 

2. Andrej se je odločil, da bo prislužen denar varčeval kar pri očetu, ki mu ponuja 

obrestovanje po predpisu 𝑎(𝑥) = 𝑥2 + 20𝑥 + 1980, pri čemer je x čas v letih. 

Izračunajte, čez koliko let bo privarčevani znesek enak 2105 €? 

3. Celoten zaslužek 1980 € pa lahko dolgoročno varčuje v banki, kjer mu celoten znesek 

obrestno obrestujejo po letni obrestni meri 5 %. Koliko privarčuje po treh letih od 

začetka varčevanja? 

 

 

 

  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ug_WY0XAMfTxWM&tbnid=wWDwHHl1gKzJpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mb-lekarne.si/slo/prodajna_mesta/seznam_lekaren/lekarna/27/tezno&ei=ALmjUcOpBOmX1AXGiYHACA&psig=AFQjCNEGyr7Z8m2AAZeatyD8Yl5q3Jn1uA&ust=1369770583141834
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fj8IMCte4F_UDM&tbnid=8U7K_M1HwAM39M:&ved=0CAUQjRw&url=http://24ur.com/novice/gospodarstvo/placa-marca-nominalno-visja-realno-pa-nizja.html&ei=QLmjUfr8M6Py0gXlzoHwCQ&psig=AFQjCNFeDG-bZC3AILc8Yr7d9HVvGh9B5g&ust=1369770679139160
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STREHA 

 

Lesena strešna kritina je določena s premicama 𝑦1 =
1

2
𝑥 + 3 in 𝑦2 = −

1

2
𝑥 + 3 ter osjo x.  

- linearna funkcija, smerni koeficient, začetna vrednost 

- naklonski kot premice 

- kot med premicama 

- površina in prostornina prizme 

 

 

Vprašanja: 

1. Premici, ki definirata nagib strešin narišite v pravokotni koordinatni sistem ter 

določite največjo možno višino podstrešja.  

2. Izračunajte naklonski kot strešine. Izračunajte za koliko se spremeni naklonski kot 

strešine, če največjo možno strešino podstrešja znižamo za 1 m? 

3. Koliko strešnikov potrebujemo za prekritje 12 m dolge strehe, če porabimo 32 

strešnikov na m2? 

  

http://mmc.bolha.com/2/image/141500/141581/vrtna-lopa---lesena-hiska---vikend_514c73a7f3ccf.jpg
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VIŠINA VODE NA REKI 

Na reki merijo višino vodne gladine na valjastem stebru s premerom 10 cm. Višina nič je na 

stebru označena 275 cm od dna struge in je enaka srednji višini gladine reke glede na večletno 

obdobje. Gibanje višine gladine opisujemo z naslednjo enačbo: 

h(t) = −t2 + 6t − 5 
kjer je t čas v urah. 

  

- Absolutna vrednost 

- Katero funkcijo predstavlja predpis? Kako imenujemo njen graf? Opišite njene lastnosti? Kaj 

je ničla funkcije? Kaj je teme funkcije? 

- Površina pokončnega valja. 

Vprašanja: 

1. Ob polnoči je bila gladina reke pri oznaki -15 cm, čez štiri ure pa pri oznaki 9 cm. 

Razložite kaj lahko ugotovimo iz teh dveh meritev. Izračunajte za koliko cm se je 

dvignila gladina reke? 

2. Gladina reke glede na merilni steber, se je nekega dne spreminjala kot funkcija  

h(t) = −t2 + 6t − 5 

pri čemer je h(t) višina gladine reke v cm, t pa število ur, ki so minile od polnoči.  

Narišite graf funkcije h(t), ter ocenite koliko ur je bila gladina reke nad višino 0. Do 

katere višine se je dvignila reka? Ob kateri uri je dosegla višino nič. 

3.  Ob 8 uri zjutraj je bila gladina reke pri oznaki 17cm. Kolikšna površina merilnega 

stebra je bila takrat oblita z vodo?  

http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&biw=1067&bih=479&tbm=isch&tbnid=PxnHjPa4jZeCuM:&imgrefurl=http://www.meteolab.si/blog/?paged=2&docid=zaqJSzI3Kp9dSM&imgurl=http://www.meteolab.si/blog/wp-content/uploads/2009/01/img_5063.jpg&w=837&h=487&ei=dijCT5S9DsfP4QSgyZHYCQ&zoom=1
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POLICIJSKA AKCIJA 

V policijski akciji STOP ALKOHOLU, so policisti na področju Celja v eni noči kaznovali 

mnoge kršitelje cestno prometnih predpisov. Po končani akciji so svoje delo analizirali in 

rezultate predstavili v tabeli.  

Višine denarne kazni ( 

v evrih ) 

Število kaznovanih 

40 32 

60 16 

80 8 

100 4 

120 2 

160 1 

 

 

 

- Grafični prikaz podatkov 

- Aritmetično zaporedje 

- Linearna funkcija 

 

Vprašanja: 

1. Naštejte in opišite načine grafičnega prikazovanja podatkov. Podatke iz zgornje tabele 

prikažite s stolpčnim diagramom. 

 

2. Definirajte aritmetično in geometrijsko zaporedje. Število kršiteljev v drugem stolpcu 

tvori zaporedje. Katero? Opišite to zaporedje. 

 

 

3. Količina alkohola v krvi pade vsako uro za 0,2 promila. 

Policisti so pridržali voznika z 1,2 promila alkohola v krvi. Koliko časa ga morajo 

pridržati na policijski postaji, da bo popolnoma trezen? Zapišite predpis.  

http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&biw=1067&bih=479&tbm=isch&tbnid=E4PXl_Bp4SXUWM:&imgrefurl=http://24ur.com/cestni_pripetljaji/na-radar-ujeli-skoraj-14-tisoc-dirkacev.html&docid=20XPPqxJa0XSdM&imgurl=http://image.24ur.com/media/images/original/Jul2009/60318099.jpg&w=500&h=333&ei=QTHCT--2KqvP4QTXg4S4CQ&zoom=1
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