
DELO NA DALJAVO 

Predmet: MAT 9                                                                                                           

Datum: 7. 4. 2020 (9. a, b) ali 8. 4. 2020 (9. c, d) - datum zapiši v zvezek 

Ura: št. 12 

 
PONOVITEV: 

1. Ponovi:  
- kako izračunaš aritmetično sredino,  
- kako določiš modus, mediano in medčetrtinski odmik, 
- kako narišeš škatlo z brki. 

 

V zvezek zapiši naslov: VERJETNOST 

UVOD: 

1. Odpri učbenik str. 213 in preberi cilje te teme (Izvedel boš ….) 

2. Spomnimo se na igro Človek ne jezi se, kjer mečemo igralno kocko, na kateri se 
nahaja določeno število pik.  
Poišči tako igralno kocko in izvedi nekaj metov. 

 
NOVA SNOV: 
 

 
1. PRIMER: 
 
Imamo dve vrečki s kroglicami:  
Prva vreča - same rdeče kroglice, druga vreča - rdeče in rumene kroglice.  
 
a) Kolikšna je možnost, da iz prve vreče izvlečemo rdečo kroglico?  

     Ker so v vreči same rdeče kroglice, bo zagotovo vsaka kroglica, ki jo bomo   
     izvlekli, rdeča.  

Dogodek, ki se bo ob izvlečenju kroglice zgodil, bo gotov dogodek (G), saj se bo   
zgodil sigurno. Verjetnost gotovega dogodka je torej 1 ali 100%.  
 
b) Kolikšna je možnost, da iz prve vreče izvlečemo rumeno kroglico?  
Ni je, saj v njej ni rumenih kroglic. Dogodek, da iz te vreče izvlečemo rumeno 
kroglico, je torej nemogoč dogodek (N), saj se ne bo nikoli zgodil. Verjetnost 
tega dogodka je torej 0 ali 0 %. 
 
c) Če pa vlečemo kroglice iz druge vreče, v kateri so rdeče in rumene kroglice, 
bo barva kroglice, ki jo bomo izvlekli naključno izbrana, torej je dogodek slučajen 
dogodek. 
Verjetnost slučajnega dogodka je vedno večja od 0 in manjša od 1. 
 
 
2. V zvezek zapiši: 
 
POSKUS je dejanje, ki ga opravimo po vnaprej natanko določenih pravilih (npr. 
met kocke). 



 
Pri vsakem poskusu (pri metu kocke) dobimo določeno število pik –  DOGODEK. 
 
ELEMENTARNI DOGODEK ali IZID je eden od možnih dogodkov: 
 
a) SLUČAJEN DOGODEK (pri nekaterih ponovitvah zgodi, pri drugih pa ne) - pri     
     metu kocke lahko vržemo 1, 2…6 pik. Verjetnost pri metu kocke je 1/6, da  
     vržemo 5 pik. 
b) NEMOGOČ DOGODEK – pri metu kocke vreči 10 pik. Verjetnost je 0 ali 0 %. 
c) GOTOV DOGODEK – zagotovo se zgodi (npr. iz vreče s samimi rdečimi     
     kroglicami izvleči rdečo kroglico). Verjetnost je 1 ali 100 %. 

 
 

Verjetnost gotovega dogodka je 1 ali 100% 
Verjetnost nemogočega dogodka je 0 ali 0 % 
Verjetnost slučajnega dogodka je vedno večja od 0 in manjša od 1 

 
 

Verjetnost slučajnega dogodka izračunamo: 
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UTRJEVANJE: 
 

 
1. Preglej rešen primer: učbenik stran 217 – 1a,b,c,č (brez d). 

 
2. V zvezek prepiši navodilo ter vprašanja in reši nalogo 220/ 9 a,b,c. Izdelaj 

preglednico kot pri rešenem primeru (217/ 1) in pri vsakem odgovoru na osnovi 
tvojih meritev, izračunaj še verjetnost! 

 
 

       
 
 
 


