
UTRJEVANJE 

1. 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? 

d) *Določi medčetrtinski razmik. 

 
 

2. Mojca je skakala v višino. Podatke si je zapisala:  

142 cm, 127 cm, 132 cm, 127 cm, 130 cm, 114 cm, 135 cm.  

a) Poišči aritmetično sredino med višinami! 

b) Določi modus. 

c) Določi mediano. 

d) *Določi medčetrtinski razmik. 
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UTRJEVANJE - REŠITVE 
 

1. V nekem slovenskem podjetju so delavce vprašali, kakšne so njihove plače. 

Močno nejevoljni delavci so zelo neradi odgovorili na to vprašanje. Dobili so 
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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? 

d) *Določi medčetrtinski razmik. 
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Medčetrtinski razmik je 150 €. 
 

 
 

2. Mojca je skakala v višino. Podatke si je zapisala:  

142 cm, 127 cm, 132 cm, 127 cm, 130 cm, 114 cm, 135 cm.  

a) Poišči aritmetično sredino med višinami! 
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b) Določi modus. 

Mo = 127 
 

c) Določi mediano. 

Me = 130 cm 

 
d) *Določi medčetrtinski razmik. 

Q3 – Q1 = 135 – 127 = 8 


