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Osnovna pravila in uvod

Asistent: Ime Priimek

ime.priimek@fs.uni-lj.si
govorilne ure: četrtek od 10h do 11h

v pisarni pred  III/5

Informacije na spletu:

http://kmtm.fs.uni-lj.si/ - (geslo: vaje@td)
http://www.youtube.com/FSKMTM

Informacije na oglasni deski:

pred učilnico III/5

Lokacija katedre KMTM – kabineti, laboratorij

Osnovna pravila in uvod

Jamova c. 12

Osnovna pravila

Osnovna pravila in uvod

� Vaje so obvezne (80%), prisotnost se preverja.

� Na vaje lahko hodijo študentje, ki so redno vpisani v prvi letnik ter študenti, 
ki nimajo vaj pa niso vpisani v prvi letnik (vpisani v višje letnike, študentje 
brez statusa) in so se pravilno in pravočasno prijavili k vajam.

� Študentje se morajo držati razporeda po skupinah in grupah.

� Na vajah mora vsak študent imeti predpisano orodje in literaturo, sicer se 
šteje, da na vaji ni prisoten.
� Orodje: dva trikotnika, tehnični svinčnik, šestilo, radirka, A4 in A3 listi
� Literatura: Opisna geometrija in Tehnična dokumentacija, Strojniški priročnik 

Ostala podrobnejša navodila najdete na:
http://kmtm.fs.uni-lj.si/slo/izobrazevanje/td-objave/pravila/TD-pravila-

RR&PA%202016-17.pdf

Učilniški red v III/5

Osnovna pravila in uvod

� Zaradi računalniške opreme veljajo posebna pravila.

� Vedno enak sedežni red!

� Vsako opaženo okvaro oz. poškodbo mora uporabnik 
javiti. 

� Računalniško opremo pustimo pri miru, če je ne 
uporabljamo!
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Literatura

Osnovna pravila in uvod

Dokumenti na spletni strani:
• Osnovni napotki za pravilno izdelovanje risb pri opisni geometriji in …

• Predloga za risbe pri vajah iz tehničnega risanja (bloki - okvirji, glave, …

• Slike k predavanjem...   Tehnično risanje: (Slike_pred_TR-FS-1.zip...)

� Opisna geometrija (I. Prebil, R. Kunc), 4. izd., 2011

� Tehnična dokumentacija (I. Prebil, S. Zupan), 2. izd., 2011

� Strojniški priročnik (B. Kraut),

� druga literatura (S. Glodež, tuja, standardi).

Literatura

Osnovna pravila in uvod

� Literatura se bo do nadaljnjega lahko nabavila:
� v sredah med 11.00 in 13.30 uro v pisarni III/5 in 

� v četrtkih med 9.30 in 12.00 uro v pisarni III/5.

18 € 62 €

Način dela na vajah

Osnovna pravila in uvod

Plan dela:
� 4 vaje  Opisna geometrija
� 10 – 11 vaj Tehnično risanje

Kolokviji:
Kolokvij iz opisne geometrije: v začetku novembra

Kolokvij iz tehnične dokumentacije: konec decembra/začetek januarja

Rezultat kolokvija iz vaj (praktične naloge na kol.) je del ocene vaj!

Termini kolokvijev bodo objavljeni v prvi polovici oktobra na spletni strani.

Utrjevanje in preverjanje znanja

Osnovna pravila in uvod

Utrjevanje znanja:

Naloge za utrjevanje znanja (študent naj jih izdela čim več)

Preverjanje znanja:

Naloge za preverjanje znanja  - OCENJENE

� Obvezne Domače Naloge (ODN)

� Testi (T) – kratka pisna preverjanja v sklopu vaj

� Projektna naloga (PN)

� Kolokvija iz vaj (KOLV) – izbrane praktične naloge na 
kolokvijih

Ovitek za oddajo nalog za utrjevanje znanja, preverjanje znanja in 
projektne naloge, (lahko tudi za oddajo izpitnih nalog na pisnih rokih)

Osnovna pravila in uvod

Ovitek za oddajo: A3 prepognjena pola z glavo

Predloga na spletni strani:

• Za prostoročno 
izpolnjevanje

• Za računalniško 
izpolnjevanje

NASLOVNA STRAN zbirne mape za hranjene in predložitev vaj

Osnovna pravila 
in uvod

A4 stran, ki jo študent ročno ali računalniško izpolnjuje

Predloga na spletni strani:

• Za prostoročno 
izpolnjevanje ali za  
računalniško 
izpolnjevanje!

• Priporočamo 
perforacijo in vpenjanje 
risb skupaj z ovitki (A3 
pola) v registrator ali 
ustrezno mapo.

• Vse risbe morajo biti 
pravilno zložene; 
vsebina risb ne sme 
biti perforirana!
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Vsota pogojev za uspešno opravljene vaje

Osnovna pravila in uvod

� Aktivna udeležba na vajah in skupaj največ dvakratni (izjemoma trikratni) izostanek v semestru.

� Pravočasno in pravilno oddane vse zahtevane naloge za ocenjevanje (nobena ne sme biti NO).

� Udeležba na obeh kolokvijih je obvezna, potrebno je izdelati vsaj »kolokvije iz vaj« (določene 

naloge).

� Povprečna ocena obveznih ocenjevanih nalog oziroma predloga ocene vaj mora znašati 6 ali 

več in je izračunana in zaokrožena iz:
��� = ������	 ���
 + ����	 �
 + �����	 ��
 + ������	 ���


• AVG = povprečje več različnih nalog iz posameznega sklopa

• ODN = ocene obveznih domačih nalog;   utež uODN = 0,2 oziroma 20 % celotne ocene

• T = ocene sprotnega preverjanja (testi) na vajah;   utež uT = 0,2 oziroma 20 %

• KOLV = normirane ocene določenih praktičnih nalog kolokvijev;   utež uKOLV = 0,25 oz. 25 %

• PN = ocene iz samostojne projektne naloge (vse morajo biti > 5);   utež uPN = 0,35 oz. 35 %

� Pri spremembi programa vaj si pridržujemo pravico do prilagoditve števila nalog in uteži

� Pri povprečni oceni vaj med 5 in 6 je obvezen ustni zagovor iz vaj pri asistentu.

� Vsi ocenjevani izdelki študenta morajo biti rezultat lastnega samostojnega dela (unikati)!

Vsak poizkus goljufanja (oblikovno in vsebinsko identične rešitve dveh ali več študentov) se kaznuje 

z oznako naloge NO vsem udeleženim študentom (ne ugotavljamo avtorstva in plagiatorstva)!

� Končna ocena vaj (od 6 do 10, negativno je 5 in manj) je določena na osnovi povprečne ocene vaj 

in jo zaključi nosilec predmeta (profesor) ob opravljenem izpitu (pisni izpit in ustni zagovor).

Naloge za utrjevanje znanja

1. Na spletni strani 
http://kmtm.fs.uni-lj.si/slo/index1.htm
poiščite in naložite ter natisnite dokument s 
podrobno definicijo pravil za delo pri predmetu! Na 
naslednjih vajah ga morate imeti pri sebi!

2. Poiščite, naložite in natisnite oziroma kopirajte na A3 
predlogo za ovitek za oddajanje nalog v pregled in 
oceno ter s svinčnikom vpišite svoje osebne 
podatke!
Na vseh naslednjih vajah morate imeti pri sebi vsaj 
en neuporabljen ovitek in par A4 in A3 listov!

• Obvezna Domača Naloga

Prva vaja iz opisne geometrije

SNOV:

1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

Prva vaja iz opisne geometrije

SNOV:

1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)
2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

Črte na risbah

1. Uvod

Črte na risbah pri opisni geometriji

1. Uvod

Vse črte razen končnega rezultata so tanke polne črte!

KONČNI REZULTAT:
- vidni robovi debela polna črta
- nevidni robovi debela črtkana črta

e1

x Ex

e2

Ey

y

Ez

z

R''

P''
S''

R'
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P'

S0

P0

R0
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Tehnična pisava

1. Uvod

A a H h 

7 3 B b

Obvezna uporaba TEHNIČNE PISAVE

Formati risb

1. Uvod

Primarno A3 in večji Primarno A4

Formati risb pri opisni geometriji

1. Uvod

Listi brez okvirja in glave – prazni brezčrtni listi (A4, A3, A2)

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5

Zlaganje formatov

1. Uvod

Zlaganje za prosto vlaganje v mape

Risba mora biti vedno na 
zunanji strani!

X X 5:1

Zlaganje formatov

1. Uvod

Zlaganje za vpenjanje v registre

2. Risanje koordinatnega sistema

SNOV:
1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema
3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije
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2. Risanje koordinatnega sistema

2. Risanje koordinatnega sistema
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Koordinatni sistem

2. Risanje koordinatnega sistema
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A(x, y, z)

A’(x,y)  tloris točke A

A’’(x,z) naris točke A

A’’’(y,z) stranski ris točke A

Označevanje točk:

- Velike TISKANE črke

- Krogec premera 1-2mm

Koordinatni sistem

2. Risanje koordinatnega sistema

A(x,y,z) 
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A’’(x,z) naris točke A

A’’’(y,z) stranski ris točke A
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3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

SNOV:
1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah
4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

1. Naloga:

Narišite podane točke v večpoglednih projekcijah!

A(5, 2, 1)
B(-2, 5, 4)
C(2, -1, 3)
D(-4, 4, 0)

Merilo: 1 enota = 10 mm

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5
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2. Risanje koordinatnega sistema

π1

π3
P

P'
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3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah 3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

� Točke so v koordinatnem sistemu zapisane takole:

Ime Točke (x, y, z)

(Kartezijeve koordinate x, y � tloris (Π1);  x, z � naris (Π2); 
y, z � stranski ris (Π3)

� Koordinatne osi so presečne premice med projekcijskima ravninama:

� Os x12 (oz. 1x2 oz. kartezijeva os x) – med Π1 in Π2

� Os x13 (oz. 1x3 oz. kartezijeva os y) – med Π1 in Π3

� Os x23 (oz. 2x3 oz. kartezijeva os z) – med Π2 in Π3

� Merilo pri opisni geometriji zapišemo kot:

1 enota = x mm

(x izberemo tako, da čim bolj izkoristimo prostor na listu)

Osnovni princip dela v OG

1. Izvedemo vizualizacijo postopka v 
prostoru in smo pozorni na dogajanje 
na projekcijskih ravninah ter na risalni 
ravnini.

2. Postopek, do katerega pridemo na tak 
način uporabljamo na nadaljnjih primerih.

Interaktivni primeri iz opisne geometrije

Rišemo koordinatni sistem

x

y

z

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Narišemo prirednico, ki povezuje projekcijo A' (tloris)
in projekcijo A'' (naris) točke A(5; 2; 1):

5 enot v smeri x12 (x)

x

y

z

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Narišemo A'

po prirednici 2 enoti v smeri x13 (y)

x

y

z

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

točka A(5; 2; 1):
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Rišemo A'' oz. naris točke A(5; 2; 1):

po prirednici 1 enota v smeri x23

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo A''' oz. str.ris točke A(5; 2; 1):

skonstruiramo položaj točke A'''

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo A''' oz. str.ris točke A(5; 2; 1):

skonstruiramo položaj točke A'''

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo A''' oz. str. ris točke A(5; 2; 1):

- 2 enoti v smeri x13 (y)-desno
- 1 enota v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Narisali smo točko A v vseh treh pogledih.

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

PRIREDNICE so daljice, ki 
povezujejo po dve sliki (projekciji) 
prostorske točke – jim “priredijo” 
skupne koordinate (npr. naris in 
tloris - x) in so zato pravokotne na 
koordinatne osi.

Prirednice spadajo med “pomožno” 
geometrijo in skoraj nikoli niso del 
končne rešitve, zato jih rišemo s 
tanko polno črto.

Rišemo B' oz. tloris točke B(-2; 5; 4):

- 2 enoti v smeri x12 (x)
- 5 enot v smeri x13 (y)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.
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Rišemo B'' oz. naris točke B(-2; 5; 4):

- 2 enoti v smeri x12 (x)
- 4 enote v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo B''' oz. str. ris točke B(-2; 5; 4):

- 5 enot v smeri x13 (y)
- 4 enot v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Narisali smo točko B v vseh treh pogledih.

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo C' oz. tloris točke C(2; -1; 3):

- 2 enoti v smeri x12 (x)
- 1 enoto v smeri x13 (y)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo C'' oz. naris točke C(2; -1; 3):

- 2 enoti v smeri x12 (x)
- 3 enote v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo C''' oz. str. ris točke C(2; -1; 3):

- 1 enoto v smeri x13 (y)
- 3 enote v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.
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Narisali smo točko C v vseh treh pogledih.

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo D' oz. tloris točke D(-4; 4; 0)

- 4 enote v smeri x12 (x)
- 4 enote v smeri x13 (y)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo D'' oz. naris točke D(-4; 4; 0):

- 4 enote v smeri x12 (x)
- 0 enot v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Rišemo D''' oz. str. ris točke D(-4; 4; 0):

- 4 enote v smeri x13 (y)
- 0 enot v smeri x23 (z)

3. Risanje točk v večpoglednih proj.

Narisali smo točko D v vseh treh pogledih.

3. Risanje točk v večpoglednih proj. 3. Risanje točk v večpoglednih proj.
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4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

SNOV:
1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah
5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

V opisni geometriji jih 
označujemo z MALIMI 
tiskanimi črkami.
(p, r, s,…)

Če je v prostoru več 
premic, so te lahko:

a) vzporednice
b) presečnice
c) mimobežnice

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

Premica je neskončna ravna črta, ki je v 
prostoru enolično določena z dvema točkama 
(npr. A in B). 

Interaktivni primeri iz 
opisne geometrije

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

Narišite projekcije premic p in r!
� p: A(60, 10, 15), B(10, 40, -10)
� r: C(30, 50, 25), D(-20, -10, 40)

Ali sta premici vzporedni?
Ali sta premici presečni?
Kakšni bi morali biti koordinati y in z točke D, da bi bili
premici vzporedni? 

Merilo: 1 enota = 1 mm

2. Naloga:

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5

a) vzporedni premici

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

x

s'1
s'2

s''2s''1

12

b) presečni premici

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

s'2

P''

P'

x12

s''2

s''1

s'1 prirednica
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c) mimobežni premici

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

x12

r''2

r'1
r'2

r''1

P'',Q''

Q'

P'

A''

B''

A',B'

z

y

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

Narišite projekcije premic p in r!
� p: A(60, 10, 15), B(10, 40, -10)
� r: C(30, 50, 25), D(-20, -10, 40)

Ali sta premici vzporedni?
Ali sta premici presečni?
Kakšni bi morali biti koordinati y in z točke D, da bi bili
premici vzporedni? 

Merilo: 1 enota = 1 mm

2. Naloga:

Narišemo točko A(60; 10; 15).

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo točko B(10; 40; -10).

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo točko C(30; 50; 25).

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo točko D(-20; -10; 40).

4. Risanje premic v večpoglednih proj.
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Narišemo tloris (p') premice p, ki poteka
skozi A' (tloris A) in B' (tloris B).
Označimo ga kot p'.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo naris (p'') premice p, ki poteka
skozi A'' (naris A) in B'' (naris B).
Označimo ga kot p''.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo stranski ris (p''') premice p,
ki poteka skozi A''' (str.ris A)
in B''' (str.ris B).
Označimo ga kot p'''.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo tloris (r') premice r, ki poteka
skozi C' (tloris C) in D' (tloris D).
Označimo ga kot r'.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo naris (r'') premice r, ki poteka
skozi C'' (naris C) in D'' (naris D).
Označimo ga kot r''.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Narišemo stranski ris (r''') premice r,
ki poteka skozi C''' (str.ris C)
in D''' (str.ris D).
Označimo ga kot r'''.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.
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Premici sta mimobežni.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Kakšni bi morali biti
koordinati y in z točke D,
da bi bili premici vzporedni?

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Poznamo x koordinato točke D
zato morata tloris in naris 
točke D ležati na prirednici x = -20. 

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Skozi točko C' narišemo
premico r1' vzporedno s p'.
Kjer premica r1' seka 
pomožno premico,
dobimo točko D1'.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Na enak način narišemo še
premico r1'', ki mora biti 
vzporedna s p''.
Kjer r1'' seka pomožno 
premico dobimo točko 
D1''.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.

Sedaj ko imamo znan
tloris in naris, lahko
s pomočjo prirednic
določimo še stranski ris.

4. Risanje premic v večpoglednih proj.
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Skozi D1''' in C'''
narišemo še stranski ris
premice r1.

D1(-20; 80; 0)

4. Risanje premic v večpoglednih proj. 5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

SNOV:
1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah
6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Narišite tloris, naris in stranski ris kvadrata, ki leži v prostoru 
na splošni ravnini E tako, da si oglišča sledijo v tlorisu v 
protiurnem smislu!

A(-30, 50, 37.5)
B(0, 30, 12.5)
D(-35, 81, 7)

Merilo: 1 enota = 1 mm

3. Naloga:

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5

Narišemo točko A(-30; 50; 37,5).

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Narišemo točko B(0; 30; 12,5).

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah
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Narišemo točko D(-35; 81; 7).

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah 5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Povežemo tlorise točk v protiurnem smislu
in pri tem upoštevamo, da nam točka C manjka.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Povežemo narise točk v protiurnem smislu
in pri tem upoštevamo, da nam točka C manjka.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Povežemo stranske rise točk v protiurnem smislu
in pri tem upoštevamo, da nam točka C manjka.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Rumene daljice predstavljajo projekcije 
diagonale kvadrata, ki nam bodo pomagale 
določiti projekcije točke C.  

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah
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Skozi točko A' in skozi razpolovišče
diagonale potegnemo poltrak.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Razdaljo od razpoloviščne točke do A' 
prenesemo naprej po poltraku. 

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Na sečišču kroga in poltraka dobimo točko C.
(Ne glede na to od kod gledamo kvadrat,
diagonali vedno ena drugo razpolavljata.)

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Vse točke v tlorisu med seboj pravilno
povežemo.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Sedaj določimo še C'':
-določimo razpolovišče diagonale B''D'',
-narišemo poltrak,

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Označimo točko C''.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah
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Vse točke v narisu med seboj pravilno
povežemo.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

S pomočjo prirednic določimo še C'''.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Vse točke v stranskem risu med seboj 
pravilno povežemo.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Točko C lahko poiščemo tudi s 
presekom vzporednic.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Narišemo vzporednico z A‘B‘.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Narišemo še vzporednico z A'D‘.
Kjer se sekata vzporednici, dobimo
točko C‘. 

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah
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5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

Enako naredimo še v narisu
in stranskem risu.

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

SNOV:
1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice
7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

6. Določanje prebodišč premice

6. Določanje prebodišč premice

Prebodišča ali sledišča so točke v katerih premica v splošni legi 
prebada projekcijske ravnine.

P1' (= P1) � prvo prebodišče premice p - točka preboda na π1

P2'' (= P2) � drugo prebodišče premice p - točka preboda na π2

P3''' (= P3) � tretje prebodišče premice p - točka preboda na π3

POMEMBNO! 

Prebodišča navadno označujemo z isto črko kot premico ter z indeksom 
ravnine na kateri ležijo!

Prebodišča so „čiste“ točke = točke, ki ležijo na projekcijskih ravninah �

Ena od kartezijevih koordinat prebodišč je enaka 0!

6. Določanje prebodišč premice

Premici p določite prebodišča skozi projekcijske
ravnine π1, π2 in π3 ter ugotovite vidnost!
p: A(4, 2.5, 1), B(-2, -2, 6)

Merilo: 1enota = 10mm

4. Naloga:

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5
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Prikaz neke splošne premice in njenih prebodišč v 
navideznem 3D prostoru

6. Določanje prebodišč premice

A''

A

S2'
A'

B''

B

B'

S''1

s''

s

s'

π2

π1

S' = S1

S'' = S2

α

α0

β0

β

2

1

Interaktivni primeri iz 
opisne geometrije

Prikaz premice in njenih prebodišč v večpoglednih 
projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

S''1

B''

A''

S2''

s''

x12 S'2

A'

s'

B'

S'1

Narišemo premico p v vseh
treh projekcijah.

6. Določanje prebodišč premice

x

y

P1'

P1''

P2''

p''

p'

p
P2'

B

A

z

P1''

Prikaz premice p(A,B) v navideznem 3D prostoru

6. Določanje prebodišč premice

Določimo presečišče p'' z 
abscisno osjo in ga označimo P1''.
To je naris 1. prebodišča.

6. Določanje prebodišč premice

Skozi točko P1'' potegnemo 
prirednico. Točko, kjer se
seka s p', označimo P1' . 
To je tloris 1. prebodišča.

6. Določanje prebodišč premice
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Določimo presečišče p' z 
osjo x12 in ga označimo P2'.
To je tloris 2. prebodišča.

6. Določanje prebodišč premice

Skozi točko P2' potegnemo 
prirednico. Točko, kjer se
seka s p", označimo P2'' . 
To je naris 2. prebodišča.

6. Določanje prebodišč premice

π
1

π
2

π3

1x2

1x3

2x3

x

y

z

P1'''

p'''

p''
p'''

p

p'
P1''

P1'

P3''

P3'''

P3'

P1'''

P3'

Določanje tretjega prebodišča premice

6. Določanje prebodišč premice

Določimo presečišče p'' z 
osjo x23 in ga označimo P3''.
To je naris 3. prebodišča.

6. Določanje prebodišč premice

Skozi točko P3'' potegnemo 
prirednico. Točko, kjer se ta
seka s p''', označimo P3''' . 
To je str. ris 3. prebodišča.

6. Določanje prebodišč premice

Določimo vidnost 
premice.
Pri tem predpostavimo, 
da so projekcijske
ravnine neprozorne in 
zakrivajo premico. 

NPAKA v rešitvi!

6. Določanje prebodišč premice
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Določimo vidnost 
premice.
Pri tem predpostavimo, 
da so projekcijske
ravnine neprozorne in 
zakrivajo premico.

PRAVA rešitev 

6. Določanje prebodišč premice 6. Določanje prebodišč premice

Naloga za utrjevanje znanja (doma)

Premici r določite prebodišča skozi projekcijske

ravnine in ugotovite vidnost!

r: C(3, -1.5, 4), D(-2, 4, 0)

Merilo: 1 enota = 10 mm

7. Določanje prave dolžine daljice

SNOV:
1. Uvod (črte, pisava, zlaganje, formati)

2. Risanje koordinatnega sistema

3. Risanje točk v večpoglednih projekcijah

4. Risanje premic v večpoglednih projekcijah

5. Risanje likov v večpoglednih projekcijah

6. Določanje prebodišč premice

7. Določanje prave dolžine daljice

Prva vaja iz opisne geometrije

7. Določanje prave dolžine daljice

7. Določanje prave dolžine daljice

1. Ko je daljica vzporedna z eno izmed projekcijskih ravnin!

2. Ko daljica leži v eni izmed projekcijskih ravnin!

Kdaj vidimo daljico v projekciji v pravi velikosti?

To izkoriščamo pri iskanju pravih dolžin daljic!

Vsi postopki so dejansko navidezno vrtenje (rotacija) v novo 
orientacijsko lego v koordinatnem sistemu. Če želimo opraviti 
vrtenje, moramo poznati oz. poiskati 3 glavne elemente za vrtenje:

• vrtilno os (premico), 

• vrtilni radij (posameznih točk na daljici – tipično vsaj dveh) in 

• vrtilni kot!

7. Določanje prave dolžine daljice

Določite pravo dolžino daljice AB:
A(4, 6, -2), B(-2, 4, 2)
Z vrtenjem v lego, vzporedno s π1.

Merilo: 1 enota = 10 mm

5. Naloga:

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5
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Postopki iskanja prave dolžine daljice

7. Določanje prave dolžine daljice

1. Z vrtenjem v lego vzporedno:

• s tlorisom (π1) – dobimo tudi kot β0  

• z narisom (π2) – dobimo tudi kot α0

• s stranskim risom (π3) 

2. Z zvratom projecirnega trapeza v:

• tloris (α0), naris (β0) ali stranski ris 

3. Z zvratom diferenčnega trikotnika v:

• tloris (α0), naris (β0) ali stranski ris

Vrtenje v lego vzporedno s tlorisom (π1)

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B''

A

A''0

A'0

B'0

A'0

A0

B''0

A''0

B'
A'

B

A''

B''

B'

A'

x12

π2

π1

π2

π1

β0

β0

β0

β0

Narišemo daljico AB. 

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B''

A

A'0

A0

A''0

B'
A'

B

x12

π2

π1

β0

β0

β0

-okoli točke A'' rotiramo daljico A''B''
tako, da je vzporedna z osjo x12,

-to točko po navpičnici prenesemo
na vodoravnico, ki poteka skozi B'.

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B''

A

A'0

A0

A''0

B'
A'

B

x12

π2

π1

β0

β0

β0

Dobljeno točko označimo z B0' in razdalja
med A' in B0' je prava dolžina daljice AB.
Dobimo tudi pravo velikost naklonskega 
kota daljice AB glede na π2 – β0, ki se 
nahaja na sliki med A’B’0 in osjo x12.

│AB│=7,5e

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B''

A

A'0

A0

A''0

B'
A'

B

x12

π2

π1

β0

β0

β0

7. Določanje prave dolžine daljice

Določite pravo dolžino daljice CD:
C(3, 3, 1), D(-3, 1, 5)
Z vrtenjem v lego , vzporedno s π2.

Merilo: 1enota = 10mm

6. Naloga:



7.10.2016

23

Vsebina listov:

1. št. naloge

2. definicija naloge

3. merilo

4. podpis

5. št. strani

1

2

3

4 5

A''

B ''0

A ''0

A '0

B '0

B '0

B ''0

BoA'

A

B B''

α0

α0

α

A''

B''

A'

B'

α0

α0

prava dolžina

prava dolžina

prava dolžina

B'

π2 π2

π1

π1

α0

Vrtenje v lego vzporedno z narisom (π2)

7. Določanje prave dolžine daljice

Narišemo daljico CD. 

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B ''0

B '0

BoA'

A

B B''

α0

α0

α

prava dolžina

B'

π2

π1

α0

-okoli točke C' rotiramo daljico C'D'
tako, da je vzporedna z abscisno osjo,

-točko po navpičnici prenesemo
na vodoravnico, ki poteka skozi D''.

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B ''0

B '0

BoA'

A

B B''

α0

α0

α

prava dolžina

B'

π2

π1

α0

Dobljeno točko označimo z D0'' in razdalja
med C'' in D0'' je prava dolžina daljice CD.
Dobimo tudi pravo velikost naklonskega 
kota daljice CD glede na π1 – α0, ki se 
nahaja na sliki med C''D0'' in osjo x12.

│AB│=7,5e

7. Določanje prave dolžine daljice

A''

B ''0

B '0

BoA'

A

B B''

α0

α0

α

prava dolžina

B'

π2

π1

α0

7. Določanje prave dolžine daljice

Določite pravo dolžino daljice AB:

A(4, 6, -2), B(-2, 4, 3)

z zvratom projicirnega trapeza (diferenčnim

trikotnikom) okoli narisa na π2!

Merilo: 1enota = 10mm

7. Naloga:
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α0

α0

A
A''

A'

B'

B''

prava dolžina

z

y

A '0

B '0

B 0

zB

zB

zA

zA

π1

π2
A''

A ''0

B''

B ''0

A'

B'A '0

B '0

z A

zA

yA

yA

yB

yB

z B

zB

prava dolžina

prava dolžina

x12

π2

π1

α0

β0

Zvrat projicirnega trapeza

7. Določanje prave dolžine daljice

Narišemo daljico AB. 

7. Določanje prave dolžine daljice

α0

α0

A
A''

A'

B'

B''

prava dolžina

z

y

A '0

B '0

B 0

zB

zB

zA

zA

π1

π2

Skozi A'' narišemo pravokotnico na A''B''.
V šestilo vzamemo oddaljenost A' od
osi x12 in jo prenesemo na pravokotnico.

7. Določanje prave dolžine daljice

α0

α0

A
A''

A'

B'

B''

prava dolžina

z

y

A '0

B '0

B 0

zB

zB

zA

zA

π1

π2

Skozi B'' narišemo pravokotnico na A''B''.
V šestilo vzamemo oddaljenost B' od
osi x12 in jo prenesemo na pravokotnico. 

7. Določanje prave dolžine daljice

α0

α0

A
A''

A'

B'

B''

prava dolžina

z

y

A '0

B '0

B 0

zB

zB

zA

zA

π1

π2

Razdalja med A0'' in B0'' je prava dolžina AB.

│AB│=7,5e

7. Določanje prave dolžine daljice

α0

α0

A
A''

A'

B'

B''

prava dolžina

z

y

A '0

B '0

B 0

zB

zB

zA

zA

π1

π2

Dobimo tudi β0 - naklonski kot
daljice AB glede na naris.

β0=14°

7. Določanje prave dolžine daljice

α0

α0

A
A''

A'

B'

B''

prava dolžina

z

y

A '0

B '0

B 0

zB

zB

zA

zA

π1

π2
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A'

A'' A'''

B
B''

B'''
p. d.

A

A'''

A '0

A '0

A 'o

A '''0

A '0

A '''0

X13

B'

π2

π1

π3

π3

prava dolžin
a

p. d.
X13X12

X
2

3
X

13

+X

+Y

+y
+Z

A'' A'''

B'

B'' B'''

A'
A '0

A '''0
π2

π1

π3

α0

p. d.

Vrtenje v lego vzporedno z str. risom (π3)

7. Določanje prave dolžine daljice

Naloge za utrjevanje znanja

Naloge za utrjevanje znanja

Naloge za utrjevanje znanja

Narišite podano tristrano piramido v večpoglednih 
projekcijah in ugotovite vidnost robov!

A(1, 1, 2), B(-1, 5, 3.5), C(4, 4, 6)

vrh piramide: V(2, 7, 9)

1. Naloga

Naloge za utrjevanje znanja

Ali se premici e in f sekata? Če se ne sekata,
premaknite višino točke D tako, da se bosta sekali!

e: A(5, 3, 1), B(2, 8, 4)
f: C(8, 4, 3), D(-1, 6, 2)

2. Naloga

Naloge za utrjevanje znanja

Določite prebodišča premice r s projekcijskimi
ravninami!

r: C(1, -1.5, 4), D(-2, 4, 0)

3. Naloga

Naloge za utrjevanje znanja

4. Naloga

Določite pravo dolžino daljic z vrtenjem v lego, 
vzporedno z eno od projekcijskih ravnin in z zvratom 
projicirnega trapeza! 

Primerjajte dobljene prave dolžine med seboj (izračun 
relativne napake)!

daljica AB: A(6, 2, 6), B(-1, -1, 4)

daljica CD: C(1, 3, 2), D(5, 3, 4)
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Kolokviji

Kolokviji

Tehnična dokumentacija (PA):

Kolokvij iz opisne geometrije: petek 8.11.2013 ob 16.00 

Kolokvij iz tehnične dokumentacije: ponedeljek 6.1.2014 ob 18.00

Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RR):

Kolokvij iz opisne geometrije: četrtek 7.11.2013 ob 17.00

Kolokvij iz tehnične dokumentacije: torek 7.1.2014 ob 17.00

Na kolokvij se je potrebno OBVEZNO prijaviti preko sistema VIS.

Termini kolokvijev so objavljeni na spletni strani.

Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:

1. Slednice ravnine

2. Soslednice ravnine

3. Padnice in naklonski koti ravnine

4. Presek dveh ravnin

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije

Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:

1. Slednice ravnine
2. Soslednice ravnine

3. Padnice in naklonski koti ravnine

4. Presek dveh ravnin

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije

1. Slednice ravnine

Določite slednice (e1, e2, e3) ravnine E, ki je 

določena s tremi točkami:

A(4, 3, -1.5)

B(1, 1, 1.5)

D(-1, 2, 1)

Opomba: Postavite list A4 v vodoravno lego!

1. Naloga:
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Slednice ravnine

1. Slednice ravnine

E(Ex, Ey, Ez) ravnina E
Ex, Ey, Ez točke na oseh oz. odsekovne koordinate ravnine E

e1 PRVA slednica  presečnica ravnine E s 1

e2 DRUGA slednica  presečnica ravnine E s 2

e3 TRETJA slednica  presečnica ravnine E s 3

x

y

z

Ex

e2

e1

e2

e1

Ex

x

y

z

Ex

e2

e1

ENOLIČNI RAVNINI DVOLIČNA RAVNINA

Enolična in dvolična ravnina

1. Slednice ravnine

Ideja reševanja naloge

1 

2

3 

x

y
A

C

B

1. Slednice ravnine

Ideja reševanja naloge

1 

2

3 

x

y
A

C

B

1. Slednice ravnine

Ideja reševanja naloge

1 

2

3 

x

y

R2''

R1'

A
C

B

r

1. Slednice ravnine

Ideja reševanja naloge

1 

2

3 

x

y

R2''

R1'
P1'

P2''

A
C

B

r

p

1. Slednice ravnine
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Izberemo si 2 premici na ravnini, ki bosta
potekali skozi dane točke.
Premici naj sekata abscisno os čim bližje
koordinatnemu izhodišču.

1. Slednice ravnine

PONOVITEV: Določanje prebodišč (sledišč) premice

x

p''

p'

P2'

P2''

P1'

P1''

1. Slednice ravnine

Narišemo še 3. slednico ravnine E 
s pomočjo 1. in 2. slednice.

E(10; 2,7; 2,9) 

1. Slednice ravnine Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Slednice ravnine

2. Soslednice ravnine
3. Padnice in naklonski koti ravnine

4. Presek dveh ravnin

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije

Podana je ravnina E(5, 3, 7). Narišite:

- prvo soslednico od π1 oddaljeno za 3 cm,

- drugo soslednico od π2 oddaljeno za 5 cm.

2. Soslednice ravnine

2. Naloga: Narišemo ravnino E(5; 3; 7).

2. Soslednice ravnine



11.10.2013

4

Soslednice ravnine

DEFINICIJA:
Soslednica je premica, ki leži na ravnini in je vzporedna z eno izmed slednic
ravnine (kar pomeni, da je vzporedna tudi z eno od projekcijskih ravnin). 

PRVA soslednica je vzporedna s PRVO slednico ravnine.

DRUGA -ιι- DRUGO -ιι-

TRETJA -ιι- TRETJO -ιι-

UPORABA:
Soslednice uporabljamo za določanje manjkajočih koordinat točk, ki ležijo
na ravnini.

2. Soslednice ravnine

Soslednice ravnine

Prva soslednica
ravnine E

Druga soslednica
ravnine E

Prva slednica
ravnine E

Druga slednica
ravnine E

2. Soslednice ravnine

Prva soslednica ravnine

2. Soslednice ravnine 2. Soslednice ravnine

Rišemo 1. soslednico h1 od π1 oddaljeno za 3 cm:
-od sečišča z osjo x12 narišemo
vzporednico s slednico e1,
ki jo označimo h1'.

Druga soslednica ravnine

2. Soslednice ravnine 2. Soslednice ravnine

Rišemo 2. soslednico h2 od π2 oddaljeno za 5 cm:
-od sečišča z osjo x12 narišemo
vzporednico s slednico e2,
ki jo označimo h2''.
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Podana je ravnina E(5, 3, 7). Narišite:

- točko A na ravnini E: A(1, yA, 2)

- točko B na ravnini E: B(6, 1, zB)!

1 

 2

3 

x

y

z

A

A'

A''

m1'

m1
m1''

e1

e3

e2

2. Soslednice ravnine

3. Naloga:

2. Soslednice ravnine

Iščemo y-koordinato točke A(1; y; 2):
-narišemo naris A''.

Določanje  manjkajoče koordinate točke s pomočjo 
prve soslednice

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A''

m1'

m1
m1''

e1

e3

e2

2. Soslednice ravnine

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A''

m1'

m1
m1''

e1

e3

e2

2. Soslednice ravnine

Iščemo y-koordinato točke A(1; y; 2):
-ker vemo, da je 1. koordinata 
za naris in tloris enaka, potegnemo 
prirednico iz narisa do g1',

-točka ki jo dobimo je A'
-A(1, 1.5, 2).

Določanje  manjkajoče koordinate točke s pomočjo 
druge soslednice

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A'' m2

m2'

m2''

e1

e3

e2

2. Soslednice ravnine

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A'' m2

m2'

m2''

e1

e3

e2

2. Soslednice ravnine

Do y-koordinate točke A lahko pridemo
tudi z 2. soslednico g2 ravnine E.
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2. Soslednice ravnine

Iščemo z-koordinato točke B(6; 1; z):
-narišemo tloris B',
-s pomočjo 2. soslednice k2

določimo B'',
-B(6;1;-3,7)

2. Soslednice ravnine

Do z-koordinate točke B lahko pridemo
tudi s 1. soslednico k1 ravnine E.

Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Slednice ravnine

2. Soslednice ravnine

3. Padnice in naklonski koti ravnine
4. Presek dveh ravnin

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije

3. Padnice in naklonski koti ravnine

Določi imenske naklonske kote ravnine E(5; 3; 7)

 α0 (zvrat prve padnice okoli tlorisa) 

 β0 (zvrat druge padnice okoli narisa) DN

 0 (zvrat tretje padnice okoli stranskega risa) DN

4. Naloga:

Narišemo ravnino E(5; 3; 7).

3. Padnice in naklonski koti ravnine

Padnice in naklonski koti ravnine

DEFINICIJA:
Padnica je premica, ki leži na ravnini in je pravokotna na eno izmed slednic

ravnine.

PRVA padnica je  na PRVO slednico ravnine.

DRUGA -ιι- DRUGO -ιι-

TRETJA -ιι- TRETJO -ιι-

UPORABA: Iskanje naklonskih kotov ravnine

S pomočjo:
 1. padnice določimo 1. naklonski kot ravnine αo (kot med ravnino in 1)
 2. padnice določimo 2. naklonski kot ravnine βo (kot med ravnino in 2)
 3. padnice določimo 3. naklonski kot ravnine o (kot med ravnino in 3)

3. Padnice in naklonski koti ravnine
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Prva padnica – prvi naklonski kot - 0

3. Padnice in naklonski koti ravnine

Označeni kot α0 je 
prvi naklonski kot ravnine E
oz. kot med ravnino E in π1.

Α0=70°

3. Padnice in naklonski koti ravnine

Druga padnica – drugi naklonski kot - 0

3. Padnice in naklonski koti ravnine Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Slednice ravnine

2. Soslednice ravnine

3. Padnice in naklonski koti ravnine

4. Presek dveh ravnin
5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije

4. Presek dveh ravnin

Določi presečno premico (presečnico) ravnin E in F:

E(6, 3, 5), F(-2, -6, 3)!

5. Naloga: Narišemo obe ravnini:
E(6; 3; 5) in F(-2; -6; 3).

4. Presek dveh ravnin
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Dimetrična predstavitev preseka dveh ravnin

4. Presek dveh ravnin

Premico, ki predstavlja 
presek dveh ravnin 
imenujemo PRESEČNICA!
(običajno jo označimo s 
črko "s")

Presek dveh ravnin je PREMICA!

Večpogledna (tloris in naris) predstavitev presečnice
dveh ravnin

4. Presek dveh ravnin

Presečišči povežemo in 
dobimo tloris in naris presečne
premice ravnin.

4. Presek dveh ravnin 4. Presek dveh ravnin

Določi presečno premico ravnin E in F s pomočjo

pomožnih ravnin:

E(4, 6, 5), F(-2, -6, 4)!

6. Naloga:

Narišemo obe ravnini:
E(4; 6; 5) in F(-2; -6; 4).

4. Presek dveh ravnin

Iskanje preseka dveh ravnin s pomočjo pomožne ravnine 

f2

f1

e2

e1

tloris

naris

4. Presek dveh ravnin
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f2

f1

e2

e1

tloris

naris

pomožna r.

Iskanje preseka dveh ravnin s pomočjo pomožne ravnine 

4. Presek dveh ravnin

f2

f1

e2

e1

tloris

naris

pomožna r.

Iskanje preseka dveh ravnin s pomočjo pomožne ravnine 

4. Presek dveh ravnin

f2

f1

e2

e1

tloris

naris

pomožna r.

Iskanje preseka dveh ravnin s pomočjo pomožne ravnine 

4. Presek dveh ravnin

f2

f1

e2

e1

tloris

naris

pomožna r.

Iskanje preseka dveh ravnin s pomočjo pomožne ravnine 

4. Presek dveh ravnin

P2' prenesemo po navpičnici 
na pomožno ravnino in dobljeno točko
označimo P2''. To točko povežemo
s P1'' in dobimo naris presečne 
premice ravnin s''.

f2

f1

e2

e1

tloris

naris

pomožna r.

4. Presek dveh ravnin Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Slednice ravnine

2. Soslednice ravnine

3. Padnice in naklonski koti ravnine

4. Presek dveh ravnin

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico
6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije



11.10.2013

10

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Določi prebod splošne ravnine G s premico c, če

je ravnina podana z odsekovnimi koordinatami.

G(5, 5, 3) 

c: M(3, 4, 8), N(-2, 1, 1) 

7. Naloga: Narišemo ravnino G(5, 5, 3) 
in potegnemo premico skozi točke 
M(3, 4, 8), N(-2, 1, 1).

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Določanje preboda splošne ravnine s premico

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Postopek iskanja preboda splošne ravnine s premico 

POSTOPEK:
1. Na premico položimo pomožno ravnino K.

(najpogosteje 1. ali 2. projicirno ravnino)
2. /
3. /

G

p

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

POSTOPEK:
1. Na premico položimo pomožno ravnino K. 

(najpogosteje 1. ali 2. projicirno ravnino)
2. Poiščemo presečnico s dane ravnine G s pomožno ravnino K.
3. /

G

p

K

Postopek iskanja preboda splošne ravnine s premico

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Q

G

p

s

K

Postopek iskanja preboda splošne ravnine s premico

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

POSTOPEK:
1. Na premico položimo pomožno ravnino K. 

(najpogosteje 1. ali 2. projicirno ravnino)
2. Poiščemo presečnico s dane ravnine G s pomožno ravnino K.
3. Sečišče presečnice s z dano premico p je iskano prebodišče.
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tloris

naris

Ex

e1

e2

e1

e2

Ex

x

y

E

tloris

Ex

e1

e2

naris

E

x Ex

e1

y

e2

PRVA projicirna ravnina -
ravnina pravokotna na 1

DRUGA projicirna ravnina -
ravnina pravokotna na 2

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Izbira pomožne ravnine Iskanje preboda ravnine E s premico g z uporabo:

PRVE PROJICIRNE RAVNINE DRUGE PROJICIRNE RAVNINE

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Prebodišče prenesemo po navpičnici 
na c' in dobimo prebodišče v tlorisu.

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico 5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

Določi prebod splošne ravnine G s premico c ter pri tem 
za pomožno ravnino uporabi drugo projicirno ravnino.

G(5, 5, 3) 

c: M(3, 4, 8), N(-2, 1, 1) 

Vaja za utrjevanje znanja (doma)

Druga vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Slednice ravnine

2. Soslednice ravnine

3. Padnice in naklonski koti ravnine

4. Presek dveh ravnin

5. Določanje preboda splošne ravnine s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Druga vaja iz opisne geometrije

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Podana sta trikotnik ABC: 

A(-3, 8, 7), B(-1, 2, 1), C(4, 8, 3)

in premica p: M(-5, 6, 2), N(1, 7, 6).

Določite prebod trikotnika s premico!
1''

2''

P''p

p''

2

1

2'
1'

P

P'
p'



Ex

e1

e2



8. Naloga:
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Narišemo trikotnik A(-3; 8; 7)
B(-1; 2; 1), C(4; 8; 3) in premico
M(-5; 6; 2), N(1; 7; 6).

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Določanje preboda ravninskega lika s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Dimetrična predstavitev preboda trikotnika s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Večpogledna predstavitev preboda trikotnika s premico

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Naris prebodišča prenesemo po navpičnici
v tlorisno ravnino in dobimo P'.

6. Določanje preboda ravninskega lika s premico

Obvezna naloga

Obvezna naloga

Narišite samo podatke naslednjih štirih nalog! 

Naloge bomo skupaj rešili na prihodnji vaji!
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Obvezna naloga

Določite presek poševne tristrane piramide z ravnino E in določite 
pravo velikost presečne ploskve!
Ravnina: E(7, 10, 4),
trikotnik ABC: A(2, 1, 1), B(-1, 4'5, 1), C(-3, 1, 1).
vrh piramide: V(2'5, 6, 8).

NAPOTEK: 
List A3, Merilo: 1e = 10 mm, zadoščata naris in tloris

1. Naloga: 2. Naloga:

Določite prebod trikotnika ABC skozi prizmo MNPM1N1P1 in 
ugotovite vidnost objektov!
Prizma: M(8,4,-1); N(6,6,-3); P(5,3,1); M1(0,6,3)
Trikotnik: A(5,8,3); B(0,2'5,-1), C(2,8,4)

NAPOTEK: 
List A3, Merilo: 1e = 20 mm, zadoščata naris in tloris

Obvezna naloga

3. Naloga:

Presekajte pokončni valj višine 10 enot in radija 4 enote z 
ravnino E(15; ∞; 15)! Določite prebodišči in vidnost premice c 
na spodnjem delu valja! Razvijte plašč spodnjega dela valja in 
določite pravo velikost presečne ploskve!
Središče osnovne ploskve: S(7; 5; 1)
Premica c: C(13; 8; 10), D(2; 3; 2)

NAPOTEK: 
List A3, Merilo: 1e = 10 mm, zadoščata naris in tloris

Obvezna naloga

4. Naloga:

Določite prebod premice skozi poševni stožec, ki ima osnovno 
ploskev (krog) na narisni ravnini! Ugotovite vidnost premice! 
Razvijte plašč stožca!
Stožec: S(6, 0, 6), r = 4, V(12, 11, 1);
premica p: M(7, 6, 4), N(11, 8, 3).

NAPOTEK: 
List A3, Merilo: 1e = 10 mm, zadoščata naris in tloris

Obvezna naloga

Naloge za utrjevanje znanja

Naloge za utrjevanje znanja

1. Naloga:

Dokončajte vse naloge, ki jih niste uspeli
dokončati na vajah!

Naloge za utrjevanje znanja
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Določite slednice (odsekovne koordinate) ravnine določene s 
premico in točko, ki ne leži na tej premici. Določite imenske 
naklonske kote ravnine!
- premica p: A(2; 3; 4),  B(-2; 2; 7)
- točka: C(0; -2; 8)

2. Naloga:

Naloge za utrjevanje znanja

Določi imenske naklonske kote ravnine E(5; 3; 7).

1. naklonski kot ravnine αo (kot med ravnino in 1)?
2. naklonski kot ravnine βo (kot med ravnino in 2)?
3. naklonski kot ravnine o (kot med ravnino in 3)?

3. Naloga:

Naloge za utrjevanje znanja

Določite presek ravnine E (-20, 20, 15) in trikotnika ABC:  
A(60, 10, 20), B(0, 25, 30), C(30, -10, 70)!

Določi vidnost trikotnika ABC v prvem kvadrantu oz. oktantu! 

4. Naloga:

Naloge za utrjevanje znanja

Določite prebod trikotnika ABC s premico p ter pri

tem za pomožno ravnino uporabite drugo projicirno

ravnino.

A(-3, 8, 7), B(-1, 2, 1), C(4, 8, 3)

p: M(-5, 6, 2),  N(1, 7, 6).

5. Naloga:

Naloge za utrjevanje znanja
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Tretja vaja iz opisne geometrije

SNOV:

1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

2. Določanje prave velikosti lika z vrtenjem ter 
s kolineacijo oz. afiniteto

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tretja vaja iz opisne geometrije

1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

Določite pravo oddaljenost točke A(-1.5, 6, 5) od 
ravnine E(-5, 6, 4).

Q

E

p

s

K
A

normala

1. Naloga:

Narišemo ravnino E(-5; 6; 4)
in točko A(-1,5; 6; 5).

1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

tloris

naris

Ex

E

e1

e2
n

Ex

e1

n'

n''

e2

- Pomagamo si z normalo na ravnino skozi točko!

Zanima nas najkrajša razdalja od poljubne točke (A) do ravnine?

1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

A A‘‘

A‘
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Postopek iskanja oddaljenosti točke A od ravnine E

Prebod
premice (normale)
skozi
ravnino - Q

Q

E

p

s

K
A

normala

Ex

e1

n'

n''

e2

1. Normala na ravnino E skozi točko A - n

2. Pomožna ravnina "K" (1. ali 2. projicirna ravnina)
3. Poiščemo presečnico ravnine E in ravnine K - "s"
4. Presek "s" in normale"n" je prebodišče - "Q"

5. Poiščemo pravo dolžino daljice (AQ)

1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

Dolžina P'A0' predstavlja
pravo oddaljenost točke od ravnine.

│PA│=4,3e

1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

Tretja vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

2. Določanje prave velikosti lika z vrtenjem ter s 
kolineacijo oziroma afiniteto

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tretja vaja iz opisne geometrije

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Dan je trikotnik ABC, ki leži na ravnini F. Določite

njegovo pravo velikost!

A(4, 4, zA), B(0, 3, zB), C(2, -1, zC)

F(-3, 5, 4)

2. Naloga:

Narišemo ravnino F(-3; 5; 4) in
trikotnik v tlorisu:
A(4; 4; zA), B(0; 3; zB), C(2; -1; zC).

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Po določitvi narisa določamo  
pravo dolžino 
vseh stranic posebej z 
vrtenjem (v lego 
vzporedno s tlorisom π1 …).

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto
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Pravo velikost lika generalno hitreje 
določimo s pomočjo vrtenja ter principa
kolineacije oz. afinitete.

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Kolineacijski in afinitetni žarki in os

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

afinitetni žarki
(= projekcijski žarki)

A0

B0

C0

A'

B'

C'I

II

P1

III

afinitetni
  žarki

afinitetni 
(projekcijski)

 žarki

afinitetna in rotacijska os

B

C

AA 0'

r’A

rArA0

0

1. Izhodišče je 
vedno vrtenje 
najmanj ene točke 
(A) ravninskega 
lika v novo lego! Za 
vrtenje je potrebno 
določiti:

1.vrtilno os

2.vrtilni kot

3.vrtilni radij 
(pravo velikost)

2. Šele za tem je 
možna uporaba 
afinitete / 
kolineacije!

Določanje prave velikosti lika z vrtenjem (1. korak) in  
afiniteto (nadaljevanje)

zavrteni

Skozi tlorise točk
narišemo pravokotnice
na f1, ki jih imenujemo 
afinitetni (zavrteni) žarki.

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

1. Vrtenje izhodiščne točke:
Skozi A' potegnemo pravokotnico
na afinitetni žarek.

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto
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Sedaj zapičimo šestilo v točko
kjer seka afinitetni žarek 
slednico f1 in vzamemo razdaljo 
do prej odmerjene razdalje na 
pravokotnici. Šestilo zavrtimo do
afinitetnega žarka kjer dobimo 
točko A0.

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Afinitetni žarki!

B1
A1

C0

A

B

C

I

II
III afinitetna os

E

F

afinitetni žarki

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

2. Začetek uporabe afinitetne sorodnosti
Podaljšamo A'B'.
Kjer podaljšek seka f1 dobimo
točko 1.

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Točke A0, B0 in C0 med seboj
povežemo in dobimo pravo
velikost trikotnika.

│AB│=6,1e
│BC│=7,4e
│CA│=5,5e

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

Tretja vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča
4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tretja vaja iz opisne geometrije

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Določite presek poševne tristrane piramide z ravnino E(7, 
10, 4). Določite pravo velikost presečne ploskve! Razvijte 
plašč presekanega dela piramide.

Osnovna ploskev piramide:

A(2, 1, 1), B(-1, 4.5, 1), C(-3, 1, 1)

vrh piramide: V(2.5, 6, 8)
Q

E

A

3. Naloga:



17.10.2013

5

Narišemo ravnino E(7; 10; 4) in
piramido V(2,5; 6; 8), A(2; 1; 1)
B(-1; 4,5; 1), C(-3; 1; 1).

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Presek telesa s splošno 
ravnino in razvoj plašča

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Ideja iskanja preseka telesa s splošno ravnino

Q

E

A

Pri določanju preseka teles z ravnino postopamo podobno kot pri določanju 
preboda premice skozi ravnino, za vsak rob telesa preverimo, če prebada ravnino!

Q

G

p

s

K

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Iščemo presek:
-točki 2' in 1' povežemo
-kjer daljica 2'1' seka V'C' dobimo P‘.

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Iščemo presek:
-točke povežemo.

Q

E

A

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Iščemo pravo velikost preseka:
-z zvratom določimo R0.


1 

 2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A''
A

A0'

A'

prava 
velikost

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča
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Iščemo pravo velikost preseka:
-točke med sabo povežemo
in dobimo pravo velikost preseka.

│PQ│=2,5e
│QR│=3,9e
│RP│=3,6e

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Da bi lahko narisali plašč presekanega 
dela piramide, potrebujemo še dolžine
stranic do presečnega lika oz.
prave dolžine AR, BQ in CP:
-skozi A''B''C'' potegnemo premico,
-skozi V' narišemo vzporednico z absciso,
-dolžine V'A', V'C' in V'B' prenesemo na
vzporednico (vrtimo okoli V').

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

Povežemo do konca in kar je 
označeno rdeče, je plašč prisekane
piramide.

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča Tretja vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča
5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tretja vaja iz opisne geometrije

Presekajte pokončni valj višine 10 enot in radija 4 enote z 
ravnino E(15, ∞, 15)! Določite prebodišči in vidnost premice 
c na spodnjem delu valja! Razvijte plašč spodnjega dela valja 
in določite pravo velikost presečne ploskve!

Središče osnovne ploskve: S(7, 5, 1)

Premica c: C(13, 8, 10), D(2, 3, 2)

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

4. Naloga:
Narišemo valj in ravnino 
E(15; ∞; 15).

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča
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Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

10

20

30 40

60

70

80

00

4''
3''

2''

7''
1''

0''

e 2

y
6

y
4

Ex

M0

x12

e1

M'

1'
2'

3'

4'

5'
6'

7'

8'
0'

y
4

y
5y 6

10

20

30

40

50

60

70

80

00

y
5

50

5''

8''

M''/6''

1

2

3

4

5
67

8

9

10

11
12

e
1

e 2

h5

0

Rdeče obarvano je prava velikost 
presečne ploskve prisekanega
valja.

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

Rišemo plašč:
-v šestilo vzamemo
modro označeno dolžino.

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

Rišemo plašč:
-in jo nanesemo na prej 
narisano daljico, tako kot
kaže slika.

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

Določimo še vidnost premice:
-narišemo premico.

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

Določimo še vidnost premice:
-označimo nevidni del

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča
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Tretja vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)
6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tretja vaja iz opisne geometrije

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

Določite prebod trikotnika ABC skozi prizmo MNPM1N1P1 in 
ugotovite vidnost!

Prizma: M(8, 4, -1), N(6, 6, -3), P(5, 3, 1), 

M1(0, 6, 3)

Trikotnik: A(5, 8, 3), B(0, 2.5, -1), C(2, 8, 4) 

T1

A

B

C

T2

T3

T4

5. Naloga:

Narišemo trikotnik in 
del prizme.

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

Prizmo dopolnimo 
po pravilu vzporednosti 
stranskih robov prizme.
P1(-3; 5; 5)
N1(-2; 8; 1)

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

T1

A

B

C

T2

T3

T4

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

1. Pomožna ravnina
2. Iskanje presečne ploskve
3. Presek med presečno ploskvijo in premico – prebodene točke

F presečna ploskevA

B

T1

T2

Postopek iskanja

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)
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A

B

T1

T2

Postopek iskanja

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

F A

B

T1

T2

Postopek iskanja

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

F presečna ploskevA

B

T1

T2

Postopek iskanja

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

Na rob AB postavimo pomožno ravnino! 

Na sliki je prikazana DRUGA projicirna ravnina!

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

Kakšen je presečni lik, ki ga taka ravnina naredi v prizmi v NARISNI projekciji? 

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

Tam kjer A'B' seka 1'3' in
tam kjer seka 2'3' dobimo 
oglišči presečnega lika T1 in T2.

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)
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Določimo 
vidnost.
POZOR! 
Pravilna vidnost 
vseh robov??

T1

A

B

C

T2

T3

T4

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom) Tretja vaja iz opisne geometrije

SNOV:
1. Iskanje oddaljenosti točke od ravnine

2. Določanje prave velikosti lika s kolineacijo in afiniteto

3. Presek telesa s splošno ravnino in razvoj plašča

4. Presek telesa s projicirno ravnino in razvoj plašča

5. Prebod telesa s premico (ravninskim likom)

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tretja vaja iz opisne geometrije

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Določite prebod premice skozi poševni stožec, ki ima 
osnovno ploskev s središčem C na narisni ravnini! 
Ugotovite vidnost premice! Razvijte plašč stožca.

Stožec: C(6, 0, 6), r=4, V(12, 11, 1)

Premica p: M(7, 6, 4), N(11, 8, 3)

6. Naloga: Določimo prebod premice p skozi
stožec in njeno vidnost:
-narišemo premico p.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Prebod stožca s premico in razvoj plašča

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Iskanje preboda premice s stožcem

1'' 2''

P2

P1

V

p

m

tloris

naris

M1' P1'

S

Poseben primer: Pomožna ravnina skozi vrh stožca!

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča
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Določimo presečišče premice 
in stožca:
-točko kjer m' seka absciso (M2'), 
preslikamo po navpičnici na
narisa premice m, kjer dobimo
točko M2''.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

1'' 2''

P2

P1

V

p

1''
2''

P2

P1

V

p

Vidnost premice!

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Določimo vidnost premice.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Rišemo plašč.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Osnovno ploskev razdelimo
tako kot je narisano na sliki.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Točke prenesemo na vzporednico
z osjo x12, ki poteka skozi V''.
Pri tem razdelimo še 2. polovico 
osnovne ploskve in točke označimo,
kot na sliki.
Točke prenesemo z vzporednice na 
os x12 po navpičnicah!

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča
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Dobljene točke povežemo
z V' in dobimo prave dolžine.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Sedaj narišemo še plašč:
-če smo krog razdelili na dovolj
delov bo napaka dovolj majhna

-vzamemo dolžino modro obarvane daljice
V'6' in dolžino 6''5''

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Tako nadaljujemo do konca in
nato še v drugo smer (simetrija).
Dodamo še osnovno ploskev.

6. Prebod stožca s premico in razvoj plašča

Naloge za utrjevanje znanja

Vaje za utrjevanje

Vaje za utrjevanje

Dokončajte vse naloge, ki jih niste uspeli dokončati na 
vajah!

1. Naloga: 2. Naloga:

Narišite projekcije pravilnega šestkotnika, ki leži na 
ravnini F(5, 5, 3), če je podana le diagonala v tlorisni 
projekciji: A(-5, 2, Az) in D(-1, 4, Dz).

Nasvet: ravnino skupaj z diagonalo je potrebno najprej zavrteti v takšno lego, da se daljica 
(lik) vidi v pravi velikosti (obliki); narisati pravilen lik in ga nato zavrteti nazaj v prvotno lego 
– tloris, naris, stranski ris

Vaje za utrjevanje
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Vaje za utrjevanje

Z zvratom ravnine v prvo projekcijsko ravnino (π1) 
oziroma z uporabo kolineacijskega in afinitetnega pravila 
določite pravo velikost štirikotnika MNPR, določenega s 
točkami.

M(4; 3; 3), N(1; -1; 7), P(-4; 1; 3,5), R(-2; 5; z)!

3. Naloga:

Vaje za utrjevanje

Določite tlorisno in narisno projekcijo presečne ploskve 
med piramido ABCV in ravnino E. Z zvratom v tlorisno 
ravnino določite pravo velikost presečne ploskve. 
Razvijte plašč prisekane piramide.

ravnina E: E(-4, 6, 1.5)

piramida ABCV: A(6, 6, 0), B(2, 7, 0), C(4, 2, 0)

V(8, 6, 8)

4. Naloga:
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1. Primer kolokvija

SNOV:
1. Utrjevanje znanja – primer kolokvija 

ČETRTA VAJA iz OPISNE GEOMETRIJE
KOLOKVIJ

Pribor:

• Ovitek za oddajo

• Prazne liste A3 (brez glave in okvirja)

• Risalni pribor in literatura

• OBVEZNO: študentska izkaznica + osebni dokument s fotografijo

Kolokvij iz opisne geometrije: OBVEZNA PRIJAVA PREKO VISa
Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP): 
7.11.2013 ob 17:00

- po raporedu

Tehnična dokumentacija (PAP): 
8.11.2013 ob 16:00

- po raporedu

1. Primer kolokvija

Primer kolokvija

število točk

potrebno izpolniti

teoretično vprašanje

teoretično vprašanje

1. Primer kolokvija

1. Naloga

Stojite v točki A(20, -10, Az) na strmini, ki je 
določena z ravnino F(60, -40, 80).

• V kateri smeri boste najhitreje prismučali do dna 
(tlorisne ravnine)?

• Kolikšno pot boste pri tem opravili in kakšen je naklon 
spusta?

1. Primer kolokvija
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Najkrajša pot je po premici, ki je pravokotna na prvo slednico ravnine - PRVA 
padnica – PRVI naklonski kot - 0

1. Primer kolokvija

Rešitev 

1. Primer kolokvija

Določi prebod premice p (ED) skozi trikotnik ABC! V 
kolikor premica ne prebada trikotnika določi 
prebodišče premice in ravnine na kateri leži 
trikotnik ABC!

• Trikotnik: A(30,80,15); B(-40,60,-10); C(15,30,30)

• Premica p: D(-50,-15,50); E(50,80,-30)

2. Naloga

1. Primer kolokvija

Določanje preboda trikotnika s premico

1''

2''

P''p

p''

2

1

2'
1'

P

P'
p'



Ex

e1

e2



1. Primer kolokvija

Določanje preboda trikotnika s premico

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y
A

C

B

Iskanje slednic ravnine na kateri leži trikotnik ABC

1. Primer kolokvija
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1 

2

3 

x

y
A

C

B

Iskanje slednic ravnine na kateri leži trikotnik ABC

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y

R2''

R1'

A
C

B

r

Iskanje slednic ravnine na kateri leži trikotnik ABC

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y

R2''

R1'
P1'

P2''

A
C

B

r

p

Iskanje slednic ravnine na kateri leži trikotnik ABC

1. Primer kolokvija

x

p''

p'

P2'

P2''

P1'

P1''

Prebodišča premice

1. Primer kolokvija

tloris

naris

p

Ex

P1'

S
E

e1

e2

P2''

P1''
P2'

Določanje preboda splošne ravnine s premico

1. Primer kolokvija

POSTOPEK:
1. Na premico položimo pomožno ravnino “K“ (1. ali 2. projicirna ravnina)
2. /
3. /

G

p

Določanje preboda splošne ravnine s premico

1. Primer kolokvija
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POSTOPEK:
1. Na premico položimo pomožno ravnino “K“ (1. ali 2. projicirna ravnina)
2. poiščemo presečnico "s" dane ravnine s pomožno.
3. /

G

p

K

Določanje preboda splošne ravnine s premico

1. Primer kolokvija

POSTOPEK:
1. Na premico položimo pomožno ravnino “K“ (1. ali 2. projicirna ravnina)
2. poiščemo presečnico "s" dane ravnine s pomožno.
3. poiščemo sečišče presečnice "s" z dano premico – to je prebodišče

Q

G

p

s

K

Določanje preboda splošne ravnine s premico

1. Primer kolokvija

IZBIRA POMOŽNE RAVNINE

tloris

naris

Ex

e1

e2

e1

e2

Ex

x

y

E

tloris

Ex

e1

e2

naris

E

x Ex

e1

y

e2

PRVA projicirna ravnina -
ravnina pravokotna na 1

DRUGA projicirna ravnina -
ravnina pravokotna na 2

1. Primer kolokvija

Določanje preboda splošne ravnine s premico

1. Primer kolokvija

Rešitev 

1. Primer kolokvija

Z zvratom v TLORISNO ravnino določi pravo 
velikost trikotnika, ki leži na ravnini E!

• Trikotnik: A(30,80,zA); B(-20,50,-5); C(15,40,zC)

• Ravnina: E(-80,Ey,-40)

3. Naloga

1. Primer kolokvija



4. VAJA IZ OPISNE GEOMETRIJE 24.10.2013

© UL – FS, KmTM, 2013 Stran.: 5

Določanje manjkajočih koordinat točk
-

iskanje slednice ravnine e1

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A''

m1'

m1
m1''

e1

e3

e2

S pomočjo soslednic

1. Primer kolokvija

s pomočjo prve soslednice

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A''

m1'

m1
m1''

e1

e3

e2

1. Primer kolokvija

s pomočjo druge soslednice

1 

2

3 

x

y

z

A

A'

A'' m2

m2'

m2''

e1

e3

e2

1. Primer kolokvija

Določanje prave velikosti likov 
-

s pomočjo kolineacije in afinitete

1 

2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A

A0'

prava 
velikost

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A

A0'

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A

A0'

prava 
velikost

1. Primer kolokvija
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1 

2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A

A0'

A'

prava 
velikost

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A

A0'

A'

prava 
velikost

1. Primer kolokvija

1 

2

3 

x

y

z

Ex

Ey

Ez

e1

e2
e3

A''
A

A0'

A'

prava 
velikost

1. Primer kolokvija

Rešitev 

1. Primer kolokvija

4. Naloga

1. Primer kolokvija

4. Poznana je prva slednica poševne ravnine E in točka A, za katero vemo, da 
leži na ravnini E. Po kakšni metodi bi lahko narisali manjkajoče slednice 
ravnine E oziroma odsekovne koordinate ravnine (zaporedni opis 
postopka, skica)?

7,5 t.

Rešitev 

1. Primer kolokvija

4. Poznana je prva slednica poševne ravnine E in točka A, za katero vemo, da 
leži na ravnini E. Po kakšni metodi bi lahko narisali manjkajoče slednice 
ravnine E oziroma odsekovne koordinate ravnine (zaporedni opis 
postopka, skica)?

Prva točka skozi katero poteka druga slednice ravnine je X odsekovna 
korodinata ravnine in je podana s prvo slednico ravnine (1t)
Drugo točko določimo z uporabo prve soslednice ravnine E, ki poteka 
skozi točko A. (1t)
Skozi točko A potegnemo prvo soslednico ravnine. (1t)
Na mestu, kjer se v narisu sekata narisna projekcija soslednice in 
prirednica soslednice dobimo še drugo točko skozi katero poteka druga 
slednica ravnine E. (2t)
Skica (2,5t)

7,5 t.
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5. Naloga

1. Primer kolokvija

5. Kako se določi najmanjša oddaljenost poljubne točke od poljubne premice v 
prostoru (opis metode – zaporednega postopka)?

7,5 t.

Rešitev 

1. Primer kolokvija

5. Kako se določi najmanjša oddaljenost poljubne točke od poljubne premice v 
prostoru (opis metode – zaporednega postopka)?

1. varianta:
1.Določimo skupno ravnino na kateri ležita premica in točka! (2t)
2.Izberemo 2 poljubni točki na premici – imamo tri točke ki tvorijo trikotnik. (1t)

3.Z uporabo afinitetnega pravila zvrnemo premico in točko v eno od 
projekcijskih ravnin (prava velikost trikotnika, ki ga tvorijo tri točke). (2t)
4.Najmanjša razdalja je pravokotna razdalja med premico in točko. (0,5t)
5.Skica (2t)
2. varianta:
1.Izberemo dodatni dve poljubni točki na premici (recimo M in N) (1t)
2.Določimo prave dolžine daljic med tremi točkami (2t)
3.Narišemo trikotnik iz pravih dolžin (2t)
4.Najmanjša oddaljenost je razdalja med našo točko in daljico MN (0,5t)
5.Skica (2t)
3. varianta - po zapiskih iz FGG

7,5 t.

Individualne dodatne naloge in
konzultacije  

1. Primer kolokvija


