
Mat, 6.a, 6.b        Samostojno učenje na domu 
 

Obdelava podatkov 
(DZ4, str. ) 
 
Samostojno predelaj dve vsebini iz Obdelave podatkov. Najprej: Zbiranje podatkov. Oglej si 
zapisano razlago, podčrtaj si glavne stvari, preglej rešene primere. 
 
Reši primere v zvezek (prepiši, z razumom, ne zgolj s prepisovanjem). 
 
Podajam okvirno nekaj razlage. 
 
 
Zbiranje in vrste podatkov 
 
V vsakdanjem življenju velikokrat zbiramo podatke.  
 
A) 
Pri prodajalcu sladoleda bi opazoval in naštel, katere vrste sladoleda ponuja. 
V beležko bi si lahko zapisal seznam svojih najljubših skladb, filmov, jedi. 
Lahko bi zapisal nekaj telefonskih številk svojih sošolcev, sošolk, da jih lahko pokličem, ko 
potrebujem dodatno razlago oz. ko kaj v nalogi ne razumem. 
 
Ti podatki so izraženi z besedami, zato jih imenujemo opisni podatki. Z njimi opišemo neko 
stanje ali pa zgolj naštejemo številčne podatke, vendar z njimi ne moremo računati. 
 
 
B) 
Ko se sprehodim po parkirišču pred podjetjem, stanovanjsko zgradbo (blokom), lahko npr.  
štejem avtomobile, ki so parkirani. 
Lahko bi si izbral dodatni pogoj, da bi preštel samo modre avtomobile. 
 
Če se ob popoldnevu postavim ob cesto, lahko štejem gostoto prometa. Beležim si koliko vozil, 
avtomobilov, tovornjakov, avtobusov, se pelje mimo mene. 
 
Če vzamem meter, lahko izmerim npr. dolžino mize. 
Ko stopim na tehtnico, lahko stehtam (izmerim) maso svojega telesa. 
 
 
Te podatke pridobimo s štetjem ali z merjenjem in jih zapišemo s številkami, zato so to številski 
podatki. 
 
 
 
(Lahko si ogledaš tudi poglavje v učbeniku: Skrivnosti števil in oblik 6, večkrat bom zapisal: 
SŠO 6, na str. 200, 201, ki se nahaja na spletu.  
Učbenik dobiš tudi na spletu. Pojdi na spletni iskalnik Google  Skrivnosti števil in oblik 6   
klikni na tisto povezavo, kjer je dlib.si  Prenesi učbenik / Download.) 
  



Pri pridobivanju podatkov se je dobro držati postopka (S.DZ4 / 99): 
 
1. zbiranje podatkov  
2. urejanje podatkov (pregled, izločitev neustreznih podatkov, pregleden zapis) 
3. predstavitev podatkov (besedilo, preglednica, diagram) 
4. analiza podatkov (kaj nam kažejo, kaj lahko sklepamo, ali so naša predvidevanja, ki so bila 

vnaprej postavljena, pravilna ali ne) 
5. interpretacija podatkov (besedni opis in razlaga) 
 
 
 
 
Vsekakor pa je bolj pregledno in primerno, da zbrane in urejene podatke prikazujemo v 
preglednici oz. tabeli.  
 
 
Vaje: 
[SŠO 6 (učb.), str. 201] 
 
Ugotovi, ali so zapisani podatki številski ali opisni. 
 
Doma imamo šopek iz rumenih in rdečih tulipanov. 
 
Meta je kupila 5 kg krompirja, Sonja pa 3 kg. 
 
Naša hišna številka je 26. 
 
Ob 14. uri je bila temperatura v Ljubljani 5 °C. 
 
V pevskem zboru nas je približno 20 članov. 
 
Udeleženci teka, so nosili različne barve majic: modro, rdečo in rumeno. 
 
Do sedaj sem letos prebrala že 5 knjig. 
 
G. Sandi je pri matematiki že spet nekomu dal zadostno oceno. 
 
Pri testu so 3 učenci dosegli manj kot 25 točk, 15 učencev med 25 in 35 točk ter 5 učencev nad 
35 točk. 
 
 
Izmisli si še sam kakšen primer številskih in kakšen primer opisnih podatkov. 
 
 
S.DZ4 / 100 / Primer 1, Primer 2 
(Preberi, premisli. Tabele prepiši v zvezek.) 
 
 
DN / S.DZ 4 / str. 101, 102 / nal. 1, 2 
 
 


