
Učni list 01 �

zbiranje podatkov

�. Učiteljica je učencem prinesla popravljene in ocenjene preizkuse znanja iz matematike. 4 učenci so 
dobili odlično oceno (5), 6 učencev prav dobro (4), 12 učencev dobro (3), 2 pa zadostno (2). ocene 
matematične kontrolne naloge prikaži v preglednici in s tortnim diagramom. 
ne pozabi na naslov in legendo.

 koliko je vseh učencev v razredu, če so preizkus znanja pisali vsi?

 tabela 1:

  tortni diagram 1:

�. zbiranje podatkov

ocene Št. učencev

legenda:

2. Mojca zbira nalepke. ko je urejala zbirko, je ugotovila, da ima 15 nalepk divjih živali, 12 nalepk 
domačih živali, 7 nalepk s cvetlicami in 9 nalepk z različnimi sadeži. Število nalepk vsake vrste 
(živali, cvetlice, sadeži) prikaži s tabelo in stolpčnim diagramom.

 tabelo oblikuj sam.
 koliko nalepk je zbrala Mojca?

3. našteta števila pravilno vpiši v Corrollov diagram. 
Števila: 9, 14, 27, 42, 37, 57, 63, 126.
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je večkratnik 9

ni večkratnik 9

14

16

12

10

8

6

4

2



Učni list 01 2�. zbiranje podatkov

14

16

12

10

8

6

4

2

zbiranje podatkov – reŠitve

�. Učiteljica je učencem prinesla popravljene in ocenjene preizkuse znanja iz matematike. 4 učenci so 
dobili odlično oceno (5), 6 učencev prav dobro (4), 12 učencev dobro (3), 2 pa zadostno (2). ocene 
matematične kontrolne naloge prikaži v preglednici in s tortnim diagramom. 
ne pozabi na naslov in legendo.

 koliko je vseh učencev v razredu, če so preizkus znanja pisali vsi?

 tabela 1:  Ocene pri preizkusu znanja iz matematike

  tortni diagram 1:  Ocene preizkusa znanja pri matematikiocene Št. učencev

5 4

4 6

3 �2

2 2

Skupaj 24

Legenda:

  odlično (5)

  prav dobro (4)

  dobro (3)

  zadostno (2)

2. Mojca zbira nalepke. ko je urejala zbirko, je ugotovila, da ima 15 nalepk divjih živali, 12 nalepk 
domačih živali, 7 nalepk s cvetlicami in 9 nalepk z različnimi sadeži. Število nalepk vsake vrste 
(živali, cvetlice, sadeži) prikaži s tabelo in stolpčnim diagramom.

 tabelo oblikuj sam.
 koliko nalepk je zbrala Mojca?

 Tabela 2: Nalepke živali

3. našteta števila pravilno vpiši v Corrollov diagram. 
Števila: 9, 14, 27, 42, 37, 57, 63, 126.

je večkratnik 7 ni večkratnik 7

je večkratnik 9 63, �26 9, 27

ni večkratnik 9 �4, 42 37, 57
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 Vseh učencev je 24.

Ime živali Št. nalepk

Divje živali �5

Domače živali �2

Nalepke s cvetlicami 7

Različni sadeži 9

Skupaj 43

Legenda:

  divje živali

  domače živali

  nalepke s cvetlicami

  različni sadeži

Naslov diagrama 2: Nalepke živali

 Mojca je zbrala 43 nalepk.


