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Naloge lahko prepišeš in nato rešiš. Če imaš možnost natisneš in rešiš.
Rešitve preveriš pod zavihkom navodila za vrednotenje na isti povezavi. Sicer pa rešiš in
oddaš učiteljici matematike, ko se vrneš v šolo.
2017 redni rok -> preizkus znanja
2016 redni rok -> preizkus znanja
Če ti katera naloga ni jasna, boš vprašal pri uri matematike. Navodila naloge pa vseeno
prepiši. Potrudi se, ker zmoreš. Za utrjevanje pregledne snovi lahko narediš tudi več
primerov NPZ.

 Snov

SREDNJE VREDNOSTI PODATKOV
1. Poišči aritmetično sredino (povprečje), modus in mediano naslednjim podatkom:

Tine si je v preteklem šolskem letu pri različnih predmetih prislužil naslednje
ocene:

a) Izračunaj njegovo povprečno oceno.
b) Katero oceno je dobil najpogosteje?
c) Katera ocena predstavlja mediano podatkov?

3. Metka je večkrat hkrati vrgla 2 igralni kocki. Seštevki pik, ki jih je vrgla, so naslednji:
a) Ali je lahko seštevek pik kdaj enak 1?
b) Koliko znaša največji seštevek pik na dveh igralnih kockah?
c) Izračunaj povprečno vrednost metov.
d) Izračunaj modus vrednosti metov.
e) Izračunaj mediano vrednosti metov.
4. Pet sošolcev je med seboj primerjalo telesne višine. Blaž je visok 157 cm, Tine 152
cm, Jure 154 cm, Bine 152 cm in Cene 157 cm. Izračunaj oziroma določi povprečje,
modus in mediano njihovih višin.
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UL_UTRJEVANJE – SREDNJE VREDNOSTI
1. Učenec Mitja ima pri premetu matematike sledeče ocene: 4, 4, 3, 1, 5, 1, 3, 4.
a) Izračunaj srednje vrednosti (aritmetična sredina, modus in mediana). b) Kaj meniš kakšno
oceno bi imel Mitja ob koncu šolskega leta?
2. V C ravni je bilo lani pri matematiki 19 učencev. Dosegli so naslednje število točk: 49, 40,
51, 49 41, 37, 50, 43, 51, 50, 47, 46, 46, 49, 42, 45 in 50. a) Izračunaj aritmetično sredina ali
povprečje. b) Določi modus med podatki. c) Določi mediano.
3. V nekem slovenskem podjetju so delavce vprašali, kakšne so njihove plače. Močno nejevoljni delavci so zelo neradi odgovorili na to vprašanje. Dobili so sledeče podatke: 800 €,
850€, 1100 €, 950 €, 900 €, 1000 €. Na koncu so vprašali še direktorja. Njegova plača znaša
kar 20 000 €.

a) Izračunaj povprečno plačo v tem podjetju. b) Izračunaj povprečno plačo delavcev tega
podjetja. c) Ali se vrednosti razlikujeta? Zakaj?
4. Učenci so pri športni vzgoji metali žogico. Njihovi rezultati so bili: 23 m, 12 m, 43 m, 16 m,
23 m, 12 m, 35 m, 41 m, 23 m, 26 m. a) Izračunaj aritmetično sredino. b) Določi modus.
c) Določi mediano.
5. Dana so števila: 32, 42, 12, 35, 56, 42, 35. 48, 67. a) Izračunaj aritmetično sredino! b) Določi modus! c) Določi mediano!
6. Skupaj s sestro(z bratom) vrzi igralno kocko 30-krat in sproti s črtičnim zapisom zapisuj
število padlih pik v preglednico.

Odgovori na vprašanja:
a) Izračunaj povprečno število padlih pik.
b) Določi najpogostejše število padlih pik.
c) Določi mediano?
d) Katera od teh srednjih vrednosti v tem primeru ni smiselna?
e) Nariši stolpčni diagram padlih metov za posamezno število pik.
REŠITVE:
1. naloga: Ocene uredimo po velikosti: 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 5.

M-aritmetična sredina
Modus: Mo = 4
Mediana: Me = 3,5
2. naloga: M = 46,23(aritmetična sredina, 𝑥̅ ); Mo = 49,5 ; Me = 47
3. naloga:
a) 𝑥̅ ali oznaka M

b)

4. naloga: 12, 12, 16, 23, 23, 23, 26, 35, 41, 43 ARITMETIČNA SREDINA:

MODUS: Mo = 23 ; MEDIANA: Me = 23
5. naloga: 12, 32, 35, 35, 42, 42, 48, 56, 67

Mo = 35 in 42 Me = 42 .

