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PREDGOVOR
Večletna praksa pri poučevanju matematike v osnovni šoli in s tem v zvezi spoznanja 

po nujnem dodatnem delu z učenci ter njihovem samostojnem delu, je vzpodbudilo 
avtorja Maksa Rutarja, da je zbral in smiselno uredil nekaj najbolj posrečenih matem-
atičnih nalog za 7. in 8. razred osnovne šole.

To je bila prva knjiga iz zbirke SVET MATEMATIKE za višje razrede osnovne šole 
z naslovom Priročnik z vajami za ponavljanje, utrjevanje in poglabljanje znanja matematike za 
7. in 8. razred osnovne šole, ki je izšla v začetku šolskega leta 1991/92.

Prav tako je avtor želel, da bi priročnik zapolnil vrzel, ki jo učenci, starši in učitel-
ji občutijo ob iskanju uspešnega izhoda iz stiske, kako priti do priročnih vaj, ki bi 
omogočale utrditi in poglobiti v šoli pridobljeno znanje.

Priročnik je bil izjemno dobro sprejet tako, da ga je že v istem letu uporabljal velik 
del šolske populacije.*

V šolskem letu 1992/93 smo se namesto navadnega tretjega natisa raje odločili za 
dopolnitev in razširitev priročnika. Dodali smo poglavje o ulomkih ter ga razširili s po-
glavjem Matematični orehi avtorice Stanke Grum.

V šolskem letu 1996/97 pa smo se na temelju preteklih izkušenj, nasvetov in želja 
uporabnikov odločili skupno knjigo izdati v ločenih knjigah, posebej za 7. in posebej za 
8. razred osemletne osnovne šole. Že prvotna, skupna izdaja knjige je imela pred sorod-
nimi knjigami številne prednosti. Te pa so bile v njeni uporabnosti, saj je lahko služila kot 
učbenik, zbirka vaj in kot priročnik. Nova izdaja te tri prednosti še utrjuje. Popolnoma 
novi sta poglavji Množenje vektorja s številom in Odnosi med geometrijskimi elementi v 
prostoru. Uporabnost knjige za 8. razred osemletne oz. 9. razred devetletne osnovne šole 
še povečuje poglavje Vaje za ponovitev in utrditev osnovnošolske matematike. Z njegovo 
pomočjo se bodo učenci v zadnjem razredu osnovne šole lažje spoprijeli predvsem s t.i. 
»zunanjim preverjanjem znanja«.

Upamo, da bo tako dopolnjen in razširjen priročnik, ki smo mu nekoliko spremenili 
prvotni naslov, še v večji meri budil pri učencih spoznanje, daje matematika čudovito 
miselno spletanje, ki je nujno potrebno za pridobivanje drugih sodobnih znanj.

Prepričani smo, da se bodo učenci z veseljem spoprijemali z vajami, ki so razdeljene 
v dve težavnostni stopnji. Na lažje, ki niso označene, in težje, ki so označene z deteljico 
(♣). Snov iz učnega načrta za 9. razred je razvrščena v devet poglavij; na začetku je 
jedrnata ponovitev snovi oz. razlaga, sledijo vaje. Na koncu poglavij so zapisane rešitve, 
zaradi česar odpade zamudno iskanje rešitev. Izjema je seveda sklop Matematični orehi, 
ki smo ga v celoti označili z dvema deteljicama. Da bi »matematične orehe« lažje trli, je 
pri rešitvah večine nalog skrbno izdelana pot reševanja.

Sedaj pa veselo na delo!

♣ – težje naloge, pa nikar se jih ne ustrašite 
♣♣ – matematični orehi

* Po sprejetju novega učnega načrta za pouk matematike v osnovni šoli v letu 2011, smo v Založništvu 
Jutro priročnik umaknili iz prodaje. V času, ko priročnik ni bil naprodaj, smo se soočali s stalnim 
povpraševanjem po njem, zato smo se odločili za ponovno izdajo v letu 2014. 
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