
  

 

Predmet: MAT 9                                                                                                           

Datum: 1. 4. 2020 (datum zapiši v zvezek) 

Ura: št.9 

Preveri rešitve nalog prejšnjega dne: 

6. V avtomobilu je najpogosteje sedel 1 potnik. Določamo modus. Mediana je 2 – v polovici 

avtomobilov se vozi 1 potnik, v drugi polovici pa 3,4 ali 5 potnikov.  

7. Povprečna temperatura je 24,5 stopinj. Mo = 26, Me = 25  

 

2. RAZPRŠENOST PODATKOV (str. 208 – 211) 

 

Zapiši v zvezek in reši/odgovori na vsa vprašanja:  

Zapisane so plače v evrih v podjetju A in podjetju B. Obe podjetji se ukvarjata z enako 
dejavnostjo. Kaj lahko ugotoviš iz podatkov? Vpiši pravilne odgovore. 

PODJETJE A:  

 

PODJETJE B:  

 

Najnižja plača v podjetju A je  €. Najvišja plača v podjetju A je  €. 

Najnižja plača v podjetju B je  €. Najvišja plača v podjetju B je  €. 

Razlika med najvišjo in najnižjo plačo v podjetju A je  €. 

Razlika med najvišjo in najnižjo plačo v podjetju B je  €. 
 
Nariši točkovni prikaz za plače v obeh podjetjih. Opiši prikaz. 

  
Za obe podjetji razvrsti plače od najnižje do najvišje in določi obe mediani. Kaj 
ugotoviš? 

Mediana plač v podjetju A je  €, v podjetju B pa  €. 
Izračunaj povprečno plačo v vsakem podjetju. Kaj ugotoviš? 

Povprečna plača v podjetju A je €. 

Povprečna plača v podjetju B je €. 
 
Podatki so med najnižjo in najvišjo vrednostjo lahko različno razpršeni. Razpršenost 
podatkov je manjša, če je razmik med najnižjo in najvišjo vrednostjo majhen. 
 
Zapiši:  
 
MERILA RAZPRŠENOSTI (str. 209)  
 



  

Mediano prve polovice podatkov imenujemo prvi kvartil. 
Mediano druge polovice podatkov imenujemo tretji kvartil. 
Medčetrtinski razmik – je razlika med 3. in 1. kvartilom. Vključuje polovico sredinskih 
podatkov. Večji razmik pomeni večjo razpršenost podatkov. 
 
Reši nalogo/prepiši jo v zvezek:  
 

Za dane podatke izračunaj mediano ter prvi in tretji kvartil. Izračunaj tudi medčetrtinski 
razmik.  

 

 
 

Določimo mediano ali drugi kvartil:  

 

 
Določimo prvi in tretji kvartil:  

 

 
 

Izračunamo medčetrtinski razmik:  

 
 

 
 
Za nalogo/vajo reši 9. nalogo na strani 212.  
 
 
 
 
 
 
 


