
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana Ustni izpit za 1. letnik 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 

1. LETNIK 

 
1. Kaj so naravna števila in katere računske operacije so definirane v njih? 
2. Naštej 5 lastnosti osnovnih operacij v množici naravnih števil. 
3. Kaj so cela števila? Navedi osnovne računske operacije za računanje s celimi števili. 
4. Kaj je potenca z naravnim eksponentom? Naštej pravila za računanje s potencami. 
5. Naštej pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti! 
6. Napiši pravila za razstavljanje: kvadrat vsote, vsota kubov, kvadrat razlike 
7. Napiši pravila za razstavljanje: razlika kvadratov, kub razlike, razlika kubov 
8. Kako razstavimo izraze; dvočlenike in tričlenike? 
9. Kaj je praštevilo in kaj sestavljeno število? 
10. Navedi kriterije deljivosti z 2, 3, 5, 9 in 10 
11. Povej osnovni izrek o deljenju. 
12. Kaj je največji skupni delitelj in kaj je najmanjši skupni večkratnik? Kdaj sta si števili tuji? 
13. Kaj je ulomek? Kdaj sta dva ulomka enaka? Kaj je nasprotni in kaj obratni ulomek? 
14. Opredeli množico racionalnih števil. Katere računske operacije lahko izvajamo v njej? 
15. Kako računamo z ulomki? Kako krajšamo ulomke in kaj je okrajšan ulomek? 
16. Definirajte potenco z negativnim celim eksponentom in z eksponentom 0. Naštej pravila 

za računanje s potencami s celimi eksponenti. 
17. Kaj so desetiški ulomki? Kako se zaokrožuje? 
18. Kaj je odstotek in kaj promila? 
19. Razloži pojme celota, del in delež. 
20. Kaj je premo in kaj obratno sorazmerje? 
21. Kaj je linearna enačba z eno neznanko, kako jo rešimo? Koliko rešitev ima? 
22. Opiši množico realnih števil in naštej računske operacije v njej. 
23. Katera realna števila so iracionalna? Kakšen decimalni zapis imajo? 
24. Kaj je kvadratni in kaj kubični koren? Navedi pravila za računanje s koreni. 
25. Kaj je interval? Kakšne vrste intervalov poznaš? 
26. Definiraj absolutno vrednost realnega števila. Naštej lastnosti absolutne vrednosti. 
27. Opiši pravokotni koordinatni sistem. 
28. Zapiši formulo za izračun razdalje med dvema točkama. 
29. Definiraj linearno funkcijo. Kaj je njen graf? 
30. Kako je graf odvisen od smernega koeficienta? Kakšna sta grafa dveh linearnih funkcij z 

enakim smernim koeficientom? 
31. Kaj velja za enačbi vzporednih premic? 
32. Napiši enačbo premice v vseh oblikah in povej pomen posameznih črk v njej. 
33. Kako izračunamo enačbo premice, ki poteka skozi dve točki? 
34. Kaj je rešitev sistema dveh enačb z dvema neznankama? 
35. Razloži reševanje sistema dveh linearnih enačb z dvema neznankama z zamenjalnim 

načinom (substitucijo). 
36. Razloži reševanje sistema dveh linearnih enačb z dvema neznankama z metodo 

nasprotnih koeficientov. 


