
OBDELAVA PODATKOV

9. razred



1 SREDNJE VREDNOSTI

 Izračunaj povprečen skok fantov:

 Aritmetična sredina oziroma povprečje je količnik 
med vsoto vseh vrednosti številskih podatkov (vsota 
vseh skokov) in številom vseh podatkov (koliko 
skokov gledamo).

• vsota skokov: 4,35 + 2,89 + 5,07 + 4,49 = 16,8

• število skokov: 4

• količnik: 16,8 : 4 = 4,2

Torej povprečna dolžina skokov fantov meri 4,2 m.

ime Jan Luka Aleš Žan

dolžina skoka 4,35 m 2,89 m 5,07 m 4,49 m



 Modus ali gostiščnica (Mo) je podatek, ki se med 
vsemi podatki največkrat pojavi.

 Frekvenca je število ponovitev posameznega podatka.

 Kolikokrat se pojavijo posamezni podatki? Določi 
modus. Koliko je njegova frekvenca?

8, 8, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 18

Torej se število 15 največkrat pojavi, in sicer kar 4-krat.

Mo = 15

Frekvenca podatka 15 = 4
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 Mediana ali središčnica (Me) je sredinski 
podatek, med podatki, ki so urejeni po velikosti. 
Pri sodem številu podatkov je mediana povprečje 
srednjih dveh podatkov.

 Kateri podatek je točno na sredini?

8, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 18

Točno na sredini je podatek 12, polovica podatkov je 
manjših ali enakih od njega, polovica pa večjih ali enakih.

Me = 12 

1/2 podatkov 1/2 podatkov



 Razpršenost podatkov

• Variacijski razmik je razlika med največjo in 

najmanjšo vrednostjo.

• Mediana prve polovice podatkov je 1. kvartil.

• Mediana druge polovice podatkov je 3. kvartil.

• Medčetrtinski razmik je razlika med 1. in 3. 

kvartilom. Večji medčetrtinski razmik pomeni večjo 

razpršenost podatkov.

10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 18

najmanjši podatek največji podatek
1. kvartil mediana

3. kvartil

variacijski razmik: 18 – 10 = 8

medčetrtinski razmik: 15 – 12 = 3



 Škatla z brki je sestavljena iz:

• pravokotnika nad številskim poltrakom, ki označuje 
območje med 1. in 3. kvartilom,

• navpične črte v pravokotniku, ki označuje mediano,

• vodoravnih daljic na vsaki strani pravokotnika do 
najmanjšega in največjega podatka.

najmanjši podatek
največji podatek1. kvartil

mediana
3. kvartil

1/4 podatkov 1/4 podatkov

1/2 podatkov



2 VERJETNOST

 Poskus je dejanje, ki ga opravimo po v naprej 
natanko določenih navodilih. Poskus se vedno 
dogaja pod enakimi, natanko določenimi pogoji.

 Dogodek je pojav, ki se pri izvajanju poskusa 
lahko zgodi (ali tudi ne).

• Elementaren dogodek ali izid je nesestavljen 
dogodek (npr. pri metu kocke padeta 2 piki).

• Dogodek pa lahko sestavlja več elementarnih 
dogodkov, tak dogodek imenujemo sestavljeni 
dogodek.



 Vrste dogodkov

• gotov dogodek G: Če imamo v skledi same 
rumene kroglice, bi bila na slepo izvlečena 
kroglica vedno rumena.

Verjetnost dogodka je 1.

• nemogoč dogodek N: Če imamo v skledi 
same bele kroglice, ne bi nikoli potegnili 
rumene kroglice.

Verjetnost dogodka je 0.

• slučajni dogodek: Če imamo v posodi tako 
bele kot rumene kroglice, je naključno 
izvlečena kroglica rumena ali bela.



Špela je metala kocko 12 -krat: 1, 4, 2, 6, 5, 6, 3, 3, 2, 6, 
4, 5.

Dogodek A: “Pade 6 pik.”

Kolikšna sta frekvenca in relativna frekvenca dogodka A?

 Frekvenca dogodka A je število dogodkov A pri vseh 
ponovitvah poskusa.

Frekvenca dogodka A je 3. 

 Relativna frekvenca dogodka A je število, ki izraža delež 
dogodkov A v vseh ponovitvah poskusa. Določamo jo le 
pri enakovrednih elementarnih dogodkih. 

frekvenca dogodka
=

3
=

1
= 0,25

število vseh ponovitev poskusa 12 4



 Kadar so posamezni izidi enakovredni glede na 

možnost, da se zgodijo, je verjetnost slučajnega 

dogodka količnik med številom ugodnih izidov (m) in 

številom vseh možnih elementarnih dogodkov (n) v 

nekem poskusu. Verjetnost slučajnega dogodka je 

število, večje od 0 in manjše od 1.

 Kolikšna je verjetnost, da pade 4 na kocki?

Število ugodnih izidov: 1 (pade 4)

Števil možnih dogodkov: 6 (pade 1, 2, 3, 4, 5 ali 6)

Torej je verjetnost, da pade 4 na kocki enaka 1/6.

P(A) =
število ugodnih izidov

=
m

število možnih elementarnih dogodkov n



3 VPRAŠALNIKI IN EMPIRIČNA PREISKAVA

 Empirična preiskava poteka v več korakih:

1. načrtovanje raziskovanja

2. priprava anketnega vprašalnika in zbiranje 

podatkov z anketiranjem

3. analiziranje zbranih podatkov in prestavitev z 

ustreznimi grafi in diagrami

4. interpretacija ugotovitve preiskave

5. predstavitev preiskave


