
 
 

 

Meritve naklona površine z izdelano 
libelo 
Povezan praktični poskus Libela 

Opis 

 

V tej učni uri bodo učenci spoznali 

kote, se naučili preizkusiti, ali je 

površina ravna ter kako določiti 

naklon. 

Učni cilji 

 

- Poznati različne vrste kotov, 

- Izračunati in izmeriti različne 

kote v stopinjah, 

- Uporabiti libelo za merjenje 

naklona različnih površin. 

Povezani šolski predmeti 

 

Geometrija, zgodovina. 

 

 

 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

Učitelj naj pripravi potreben 

material za izvedbo praktičnega 

poskusa.  

Predpriprava za učenca 

 

Razumevanje osnov geometrije 

(točka, črta, ravnina in meritve). 

Priporočljiva starost 9 - 13 let. 

Trajanje 1-2 uri. 

Zahtevnost Srednje zahtevno. 

 

  



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kaj je kot? 

Kot tvorita dva kraka, povezana s točko ali vrhom.

 

Slika 1 Kot z označenim vrhom 

Če želimo izračunati kot, izmerimo razdaljo med krakoma. Ta je izražena 

v stopinjah. Za merjenje kotov uporabljamo posebno orodje, imenovano 

kotomer. 

 

Slika 2: Kotomer je orodje, s katerim merimo kote v stopinjah. 

Korak 2: Vrste kotov 

Pravi kot: Pravi kot meri 90 stopinj (90°). To pomeni, da je ena stran 

popolnoma ravna (lahko vodoravna), druga pa gre naravnost gor in dol 

(lahko navpično). Primer si lahko ogledate na spodnji sliki. To vrsto kota 

 

 V 



 
opazite povsod, predvsem na predmetih pravokotne ali kvadratne 

oblike. Vse kote primerjamo s pravim kotom, da vidimo, ali je razmik 

med krakoma večji ali manjši od 90°.

 

Slika 3: Vrste kotov 

Ostri kot: Prostor med obema krakoma ostrega kota je vedno manjši 

od pravega kota. To pomeni, da je ostri kot manjši od 90°, meri lahko od 

0-89°. Primer lahko vidite na sliki. Če pogledate trikotnik, sta vsaj dva 

kota vedno ostra. Ime si lahko zapomnite tako, da si oster kot 

predstavljate kot "srčkan" kot, ker je majhen. 

Topi kot: Prostor med obema krakoma topega kota je vedno večji od 

pravega kota. Torej je topi kot večji od 90°, meri lahko od 91 do 179°. 

Topi kot lahko poimenujemo kot "debel" kot. 

Korak 3: Uvod in sestavljanje libele 

Slika 4 prikazuje starodavno libelo, ki je bila predhodnica sodobne in je 

imela obliko črke "A", iz katere izhaja njeno grško ime. Uporabljali so jo 



 
za gradnjo "ziguratov" v Mezopotamiji, piramid v Egiptu in templjev v 

Grčiji. Z njo so preverjali, ali ima površina naklon ali je ravna. 

Če učitelj želi, lahko uporabi navodila za izdelavo libele z učenci.

 

Slika 4: Starodavna libela 

Korak 4: Uporaba libele za odkrivanje naklona 

Če libelo postavite na šolsko mizo, lahko vidite, ali je ta res v 

vodoravnem položaju ali ne. Če je teža uravnotežena, potem ni naklona. 

V drugem primeru se bo nagnil desno ali levo, kot prikazuje slika 5. 

Preverite slike, ki so obešene v vaši učilnici. Ali so vse v ravnini? 

 

Slika 5: Zgodovinska libela – Leva brez naklona, desna z naklonom. 

 

 

 



 
Korak 5: Merjenje kota z libelo, ravnilom in ravno palico 

Izmeriti želimo naklon tal.   

 

Slika 6: Merjenje kota površine z naklonom 

Najprej uporabimo ravno leseno palico in na njej poskušamo 

uravnotežiti libelo. Nato s pomočjo ravnila izmerimo dolžini, ki so na sliki 

prikazani z rdečo prekinjeno črto. Nato izračunamo tangento kota θ z 

enačbo: 

 

𝒕𝒂𝒏 𝜽 =
𝑵𝒂𝒔𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒏

𝑺𝒐𝒔𝒆𝒅𝒏𝒋𝒊
 

Primer: Če je nasprotna stranica 2 cm in sosednja 5 cm, bo tangenta 0,4 

cm, kar ustreza kotu 22o. Pomagamo si s tabelo, kjer so zapisane 

tangente in koti, kot je tu: 

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-

tables.html . Tako lahko določimo velikost ustreznega kota v stopinjah 

glede na dolžino tangente.  

 

Površina z naklonom 

Ravna palica 

θ 

ω 

λ 

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html
https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html


 
Za iskanje velikosti kota ω v stopinjah lahko učenci sledijo istemu 

postopku. Znano pa je tudi, da je vsota stopinj kotov trikotnika enaka 

180°. Torej se stopinje ω lahko izračunajo tudi na naslednji način: 

�̂� + �̂� + �̂� =  𝟏𝟖𝟎𝝄
 ⇒  𝟐𝟐𝝄 + �̂� + 𝟗𝟎𝝄 = 𝟏𝟖𝟎𝝄   ⇒  �̂� = 𝟔𝟖𝝄 

Zaključek 

Pri tej učni uri so se učenci naučili, kaj je kot, spoznali različne vrste 

kotov in kako jih meriti. Naučili so se, kako z libelo preveriti, ali je neka 

površina nagnjena. Nato so s pomočjo trigonometričnih formul in 

grafikonov izmerili kot nagnjene površine. 

Ocenjevanje 

Aktivnost 1. Najdi informacije o uporabi zgodovinske libele. 

Aktivnost 2. S sošolci obesite sliko na steno šole. Uporabite libelo in z 

njeno pomočjo zagotovite, da bo slika res obešena naravnost in ne bo 

nagnjena. 

Aktivnost 3. Poskusi z libelo izmeriti naklon klančine na vhodu vaše šole. 

Ali je primeren za dostop do šole? 

 


