
Četrtek, 26. 3. 2020 

REŠITVE VČERAJŠNJE NALOGE: 

Mediana telesne višine v skupini: Me=172 cm 

Učb. str. 212, nal. 7: x̅ = 24,5°C, Mo=26°C, Me=25°C 

ZN2, stran 55, naloga 3: Vkvadra=2025 dm3; Vkocke=3375 dm3 Prostornini teles nista enaki. 

 

Danes bomo ponovili, kaj je to mediana in bomo določali mediano prve in mediano druge 

polovice  podatkov. 

OBDELAVA PODATKOV 

TEMA: RAZPRŠENOST PODATKOV IN ŠKATLA Z BRKI 

Cilji:  

-  določijo mediano za prvo polovico podatkov, 

-  določijo mediano za drugo polovico podatkov, 

-  določijo »medčetrtinski« (medkvartilni) razmik. 

Včasih pa so podatki zelo razpršeni. Takrat poiščemo še medčetrtinski razmik. To je podatek, 

ki vključuje polovico sredinskih podatkov. Poiščemo ga tako, da poiščemo mediano prve 

polovice podatkov (prvi kvartil) in mediano druge polovice podatkov (tretji kvartil) ter 

ugotovimo, kakšna je razlika med njima. 

Če narišemo pravokotnik med prvim kvartilom in tretjim kvartilom, dobimo škatlo z brki, ki 

jo dopolnimo z navpičnico pri mediani ter daljicama do najmanjšega in do največjega podatka. 

ZAPIS V ZVEZEK: 

 

4. RAZPRŠENOST PODATKOV IN ŠKATLA Z BRKI 

Mediano prve polovice podatkov imenujemo prvi kvartil. 

Mediano druge polovice podatkov imenujemo tretji kvartil. 

Medčetrtinski razmik je razlika med 3. kvartilom in 1, kvartilom. Vključuje polovico 

sredinskih podatkov. Večji medčetrtinski razmik pomeni večjo razpršenost podatkov. 

Iz zgodbe vse darovane zneske razvrstimo po velikosti od najmanjšega do največjega in 

določimo mediano. 
Potem določimo mediano prve polovice podatkov in mediano druge polovice podatkov. 
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 V našem primeru je 1. kvartil 100, 3. kvartil je 150 in medčetrtindki razmik je 50 (=150-

100). 



 

NAVODILA ZA RISANJE – PRERIŠI SPODNJO SLIKO. 

Pa si naše podatke (najmanjši podatek, 1. kvartil, mediana, 3. kvartil in največji podatek) 
narišimo na številskem poltraku.  

(PAZI, ko rišeš, da bo v pravem razmerju – naj bo 1 cm = 10 €, začnemo pri 70). 

 

Zdaj bomo narisali škatlo z brki (škatlasti diagram). Ti lahko rišeš kar nad zgornjo sliko. 

Narišemo pravokotnik nad številskim poltrakom med 1. in 3. kvartilom. V pravokotniku 
mediano označimo z navpično črto. Od pravokotnika potegnemo v levo daljico (črto) do 
najmanjšega podatka in daljico (črto) v desno do največjega podatka. 

 

 

 

ZAPIŠI V ZVEZEK: 
ŠKATLA Z BRKI 

Škatlo z brki (ali škatlasti diagram) tvorijo: 
1. pravokotnik nad številskim poltrakom, ki označuje območje med 1. in 3. kvartilom, 
2. navpična črta v pravokotniku, ki označuje mediano, 

3. vodoravni daljici na vsaki strani pravokotnika do najmanjšega oz. največjega podatka. 
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Kar je narisano z rumeno (različni odtenki) je 

ŠKATLA Z BRKI oziroma škatlasti diagram. 
POMOČ 

Lahko pogledaš v eučbeniku potek načrtovanja:  

https://eucbeniki.sio.si/mat9/897/index.html 

od stran 275-278 

https://eucbeniki.sio.si/mat9/897/index.html


VAJA 

1. Če si včeraj naredil-a nalogo v učbeniku na str. 212, nal.7, imaš že urejene podatke, 
kot je treba. Na tem primeru določi 1. in 3. kvartil, ter nariši škatlo z brki. 
 

2. In še naloga iz teles: ZN2, stran 55, naloga 4 
 

To prizmo tudi poimenuj!!! 
 

  

 


