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Ime in Priimek :       
 

Datum :        

 

ROMB 
 

1.  Dopolni povedi. 

 

Romb je ______________, ki ima vse štiri stranice enako dolge. Diagonali romba se razpolavljata 

in sta med seboj ____________________. ________________notranja kota sta skladna. 

Diagonali razdelita romb na štiri _________________ trikotnike. 

 

2. Načrtaj romb s podatki: a 5cm v 3cm . Ne pozabi na skico in potek načrtovanja. Rombu 

poišči vse somernice, središče somernosti pa označi s črko S. 

 

Skica:   Slika:         Potek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Načrtaj romb s podatki: a 4,8cm e 5,3cm. Trikotniku včrtaj krožnico. Ne pozabi na 

skico in potek načrtovanja. 

 

Skica:   Slika:         Potek: 
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Ime in Priimek :       
 

Datum :        

 

ROMB - REŠITVE   
 

1. Dopolni povedi. 

Romb je štirikotnik ki ima vse štiri stranice enako dolge. Diagonali romba se razpolavljata in sta 

med seboj pravokotni. Nasprotna notranja kota sta skladna. Diagonali razdelita romb na štiri 

pravokotne trikotnike. 

2. Načrtaj romb s podatki: a 5cm v 3cm . Ne pozabi na skico in potek načrtovanja. Rombu 

poišči vse somernice, središče somernosti pa označi s črko S. 

 

Skica:   Slika:         Potek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Načrtaj romb s podatki: a 4,8cm e 5,3cm. Trikotniku včrtaj krožnico. Ne pozabi na 

skico in potek načrtovanja. 

 

Skica:   Slika:         Potek: 
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 narišemo stranico a in na 

njej odmerimo višino – 

potegnemo vzporednico 

osnovnici a 

 s šestilom odmerimo 

stranico a iz oglišča A na 

vzporednico – enako 

naredimo še iz oglišča B – 

dobimo oglišči C in D 

 narišemo dve somernici 

 kjer se somernici sekata je 

središče somernosti 

 narišemo stranico a 

 s šestilom odmerimo  razdaljo 

diagonale e  iz oglišča A ter 

stranico a iz oglišča B – kjer se 

sekata je oglišče C 

 skozi C potegnemo vzporednico 

na AB in skozi A vzporednico na 

BC – dobimo D 

 povežemo v romb 

 narišemo diagonali e in f – kjer 

se sekata je središče včrtane 

krožnice 
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