1. IN 2. RAZRED
IME IN PRIIMEK:

ČAS REŠEVANJA:
45 MINUT

VZORCI
ŠOLSKA RAVEN TEKMOVANJA 2020-21

1. RISBO RAZDELI Z DVEMA (2)
RAVNIMA ČRTAMA NA ŠTIRI (4)
ENAKE DELE.

2. V VSAKI VRSTICI POIŠČI PRAVILO VZORCA IN VZOREC NARIŠI DO KONCA.

3. NARIŠI VZOREC, KI SE PONAVLJA ENAKO, KOT PAJACKI NA SLIKI.

4. PO PRAVILU VZORCA S PAJACKOM NARIŠI NOV VZOREC, TAKO DA PAJACKA
.
PRAVILO VZORCA

ZAMENJAŠ S ČRKO F.

.

NOV VZOREC

F
F
5. POIŠČI PRAVILO VZORCA IN VZOREC NARIŠI DO KONCA.
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6. NARIŠI RISBO IN JO Z RAVNO ČRTO
RAZDELI NA DVA (2) ENAKA DELA.

3. in 4. razred
Ime in priimek:

Čas reševanja:
45 minut

VZORCI
ŠOLSKA RAVEN TEKMOVANJA 2020-21

2. RIsbo s tremi (3) ravnimi črtami razdeli
na šest (6) enakih delov.

1. Poišči pravilo vzorca in vzorec nariši do konca.

3. Po pravilu vzorca s pajackom nariši nov vzorec, tako da pajacka zamenjaš z risbo, ki je narisana v prvem polju na desni strani.

NOV VZOREC

PRAVILO VZORCA

4. Nariši svoj vzorec, ki se ponavlja enako, kot vzorec z zelenimi pajacki (spodnji pajacki iz 3. naloge). Vzorec naj ne bo enak
vzorcu iz 3. naloge.

5. Vzorcu na levi poišči ustrezen vzorec na desni. Vzorec na desni označi s številko 1 ali 2. Številko vpiši v kvadratek.
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Čas reševanja: 45 minut

5. in 6. razred
Ime in priimek:

Oznaki:
: pravilno
× : nepravilno

VZORCI
ŠOLSKA RAVEN TEKMOVANJA 2020-21

1. Po pravilu vzorca s pajackom nariši nov vzorec, tako da pajacka zamenjaš s sliko, ki je narisana v prvem polju na desni strani.

2. Pravilna tlakovanja so sestavljena iz enakih pravilnih likov. Nariši vsa pravilna tlakovanja, ki jih lahko sestaviš iz
enakostraničnih trikotnikov, kvadratov ali pravilnih šestkotnikov.

3. Označi (, ×), kateri vzorec ustreza in kateri ne ustreza
vzorcu s pajacki.

4. Vsakemu vzorcu spodaj določi ustrezen vzorec zgoraj.
Vzorec spodaj označi z ustrezno številko oz. napiši, če para ni.

5.Vsakemu vzorcu na levi poišči ustrezen vzorec na desni. Vzorec na desni označi z
ustrezno številko oz. zapiši, če para ni.
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6. Risbo razdeli z ravnimi črtami na
enake dele. Deli so lahko različno
obrnjeni.

Čas reševanja: 45 minut

7., 8. in 9. razred
Ime in priimek:

Oznaki:
: pravilno
× : nepravilno

VZORCI
ŠOLSKA RAVEN TEKMOVANJA 2020-21

1. Za vsak vzorec na levi poišči pravilo. Po istem pravilu nariši vzorec na desni. Namesto pajacka uporabi sliko v prvem polju.

2. Delno pravilna tlakovanja so sestavljena iz dveh ali več pravilnih likov. Nariši vsa delno pravilna tlakovanja, ki jih lahko sestaviš
iz enakostraničnih trikotnikov in šestkotnikov.

3. Označi (, ×), kateri vzorec ustreza in kateri ne ustreza
vzorcu s pajacki.

4. Vsakemu vzorcu spodaj določi ustrezen vzorec zgoraj.
Vzorec spodaj označi z ustrezno številko oz. napiši, če para ni.

5.Vsakemu vzorcu na levi poišči ustrezen vzorec na desni. Vzorec na
desni označi z ustrezno številko oz. zapiši, če para ni.

6. Vsakemu vzorcu spodaj določi ustrezen vzorec
zgoraj. Vzorec spodaj označi z ustrezno številko oz.
napiši, če para ni.
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