
NAVODILA ZA DELO OD 30. 3. DO 3. 4. 

30. 3. 2020 

Danes boš spoznal, kako določimo medčetrtinsko vrednost podatkov in kako narišemo 

škatlasti diagram. 

Naslov: RAZPRŠENOST PODATKOV 

 

V učbeniku na str. 208 in 209 imaš naslednjo nalogo. Nalogo pazljivo preberi. 

Bolnik si je 13 dni zaporedoma meril krvni tlak. Njegovi podatki so: 

 

Iz teh podatkov lahko poleg povprečja, modusa in mediane ugotovimo tudi, kako so podatki 

razpršeni.  

 



 

Novi pojmi so torej 1., 3. kvartil, medčetrtinski razmik in škatla z brki. Te pojme in njihov 

pomen si zapiši v zvezek. 

1.      1. kvartil je … 

 

Oglej si primer v DZ na strani 66, nato pa še na strani 67 – Pomagaj si I. 

Opozarjam te: za škatlo z brki najprej narišemo številsko os – to pomeni, da so razdalje med 

zaporednimi števili vedno enake! 

V zvezek prepiši naslednjo nalogo: 

1. Dana so števila 2, 5, 8, 12, 4 , 3, 9. 
a)  Uredi jih po velikosti. 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 

b) Določi Mediano, 1. in 3. kvartil. Določi medčetrtinski razmik. 
Me = 5 

1. kvartil je mediana prve polovice podatkov – skupaj z Me, ker je to podatek. 

1.kvartil: (3 + 4):2 = 3,5 

3. kvartil je mediana druge polovice podatkov – spet skupaj z Me: 



3.kvartil: (8 + 9): 2 = 8,5  

Medčetrtinski razmik je razlika med  3.kvartilom in 1. kvartilom. 

medčetrtinski razmik : 8,5 – 3,5 = 5 

 b) Nariši škatlasti diagram. 

 

 

V DZ reši na strani 68 nalogi 24 in 25, v zvezek pa nalogi 26 in 27 s strani 69. 

Sliko iz zvezka pošlji v spletno učilnico na easistent ali pa na mail barbka.mahnic@os-

komen.si 

 

Ker se bomo naslednje ure ukvarjali z anketo, si boš danes pogledal, katere vrste vprašanj 
poznamo pri anketah in zakaj uporabljamo določeno vrsto vprašanj, pa tudi, katere so 
prednosti in pomanjkljivosti posamezne vrste. 

31. 3.  

Napiši naslov: VRSTE VPRAŠANJ PRI ANKETAH 

Dano imaš besedilo. Iz njega si v zvezek izpiši vrste vprašanj, njegove prednosti in slabosti. 
Zapiši v obliki miselnega vzorca. 

Zatem za vsako vrsto dodaj eno vprašanje (primer), ki bi ga ti postavil-a glede na vrsto 
vprašanja. Izmisli si svoj primer in ne prepisuj iz danega gradiva. 

Sliko zapisa v zvezku mi pošlji na mail. 

Pojem anketiranec je enak kot spraševanec. 

VRSTE VPRAŠANJ 

1. DA – NE VPRAŠANJA  

Le redko v anketah postavljamo vprašanja, ki imajo le dve možnosti: DA ali NE.  Ustrezneje 
je, če vprašamo: "Kako vam je ??? všeč na lestvici od 1 (sploh mi ni všeč) do 5 (zelo mi je 
všeč)?". 

mailto:barbka.mahnic@os-komen.si
mailto:barbka.mahnic@os-komen.si


2. VPRAŠANJA ZAPRTEGA TIPA 

Vprašanja zaprtega tipa uporabimo, če dovolj zanesljivo poznamo vse možne odgovore in če 
odgovorov ni preveč. Pri zaprtih vprašanjih ima anketiranec že vnaprej ponujene odgovore, 
tako da je njegova naloga ta, da le izbere odgovor, ki mu najbolj ustreza (v kolikor ne 
dodamo kakšnih drugačnih navodil). 

Primer zaprtega vprašanja 

Kako bi opisal okolje, v katerem živiš? (Obkroži črko pred ustreznim odgovorom. Mogoč je 
samo en odgovor.) 
a) Mesto. 
b) Primestno okolje. 
c) Vas.  

 

Prednosti uporabe zaprtih vprašanj: primerjava odgovorov in analiziranje vprašalnikov je 
enostavno; hitrejše in lažje odgovarjanje za spraševance, zato obstaja večja verjetnost 
sodelovanja; potrebujemo manj časa (zlasti pri spletnih anketah), zato je uporaba takšnih 
vprašalnikov cenejša; omogočajo naprednejše statistične analize – v kolikor se uporablja 
spletno anketo, je podatke mogoče analizirati brez predhodne priprave podatkov. 

Pomanjkljivosti uporabe zaprtih vprašanj: težko predvidimo vse možne odgovore, zato so 
rezultati lahko izkrivljeni; spraševanci odgovarjajo manj premišljeno; spraševanci morajo 
veliko brati in biti osredotočeni – tu je pomembna dolžina ankete, reševanje ankete nam ne 
sme vzeti več kot max. 15 min).  

  

3. VPRAŠANJA ODPRTEGA TIPA 

Pri odprtih vprašanjih anketiranec najprej prebere vprašanje, nato pa nanj odgovori s svojimi 
besedami. V večini primerov so odgovori na odprta vprašanja zelo raznoliki, kar je posledica 
anketirančeve interpretacije (razumevanja) vprašanja. Če ima anketa odprta vprašanja, se v 
večini primerov postavljajo pri testiranju vprašalnika in tudi na začetku ankete, da ima 
anketiranec možnost, da se vživi v anketno temo. 

Primer odprtega vprašanja 

Kaj si želiš početi v življenju?________________________________________________  

Prednosti uporabe odprtih vprašanj: spraševancev ne omejujejo pri odgovorih, dobimo 
poglobljene in neizkrivljene podatke, podatke lahko uporabimo pri individualno obravnavi in 
pomoči ter s tem pridobimo temeljitejši pogled v raziskovalni problem. 

Pomanjkljivosti uporabe odprtih vprašanj: spraševalci niso pripravljeni sodelovati, ker je 
odgovarjanje preveč zahtevno, zamudna in zahtevna analiza odgovorov (npr. kategoriziranje 
odgovorov). 

  

https://www.statistik.si/storitve/analiza-ankete/
https://www.statistik.si/storitve/statisticne-analize-testi/


4. KOMBINIRANO VPRAŠANJE 

Kombinirano vprašanje je po večini sestavljeno iz zaprtih odgovorov, ki jim je kot izhodna 
možnost priključen še odprt odgovor. Kombinirana vprašanje se ponavadi postavljajo v 
anketni vprašalnik tam, kjer ne vemo, če smo z v naprej določenimi odgovori zajeli vse 
možne odgovore anketirancev, zato kot izhod v sili ponujamo še en odgovor, pri katerem 
anketiranec sam pove odgovor. 

Primer kombiniranega vprašanja 

Kako se počutiš, ko doživiš neuspeh? (Obkroži črko pred ustreznim odgovorom.) 

1. Jezen sem sam nase 
2. Vseeno mi je, saj bo drugič bolje 
3. Žalosten sem 
4. Skrbi me, kaj si bodo mislili drugi 
5. Drugo:____________________  

Prednosti in slabosti tovrstnih vprašanj so enake kot pri zaprtem in odprtem tipu vprašanj. 

5. VPRAŠANJE Z MERSKO LESTVICO 

Vprašanja z mersko lestvico so pogost primer v anketnih vprašalnikih. Z besedami označimo 
skrajna konca merske lestvice, točke vmes pa so označene samo s številkami. V anketnih 
vprašalnikih družboslovnega raziskovanja se pri ocenjevanju sklopa več trditev najpogosteje 
uporablja Likertova lestvica. Najpogosteje je v uporabi 5-stopenjska lestvica, na voljo pa so 
tudi krajše (3- ali 4-stopenjske) ali daljše (7-, 9-, 11-stopenjske). 

Primer vprašanja z mersko lestvico 

Kako pomembno je zate igranje košarke? 

sploh ni pomembno 1  2  3  4  5  zelo pomembno.  

 

 

1. 4.  

Danes boš izdelal-a anketo, ki naj ima vsaj 5 vprašanj.  

Pri sestavljanju ankete upoštevamo naslednja načela. 

1. Načelo vljudnosti 
Če želimo od anketirancev pridobiti odgovore, moramo do njih biti vljudni in nevsiljivi. 

 
2. Načelo informiranosti 

Anketirancu moramo pojasniti, s kakšnim namenom zbiramo podatke ter s kakšnim 
namenom bomo zbrane podatke uporabili. 

 



3. Načelo anonimnosti 
Če ime in priimek nista predmet raziskovanja, naj bo anketa anonimna. Anketiranci 
bodo v tem primeru na vprašanja odgovarjali po resnici. 

 
4. Načelo prostovoljnosti 

Anketiranci imajo pravico, da anketiranje zavrnejo. Ne smemo jih podkupovati ali jim 
groziti. 

 

5. Načelo nedvoumnosti  

Anketiranec in anketar morata vprašanje razumeti na enak način. Morebitni novi pojmi 

morajo biti pojasnjeni v začetku ankete. 

Pri sestavi anketnega vprašalnika (ankete) upoštevamo naslednje: 

-  zelo dobro razmislimo o cilju naših vprašanj/raziskave,  

- postavimo hipoteze, ki jih z vprašanji preverjamo, 

- postavimo različne vrste vprašanj. 

Preberi spodnji zapis in razmislek, zakaj so postavljena vprašanja ustreza ali neustrezna za 

ugotavljanje veljavnosti postavljene hipoteze. 



 

 

 

 



Na primer, da se odločim preveriti, uporabo mobitela pri učencih 9. a na OŠ Komen (CILJ). 

PROBLEMSKO VPRAŠANJE: Za kaj vse učenci 9.a na OŠ Komen uporabljajo mobitel?  

Preden se lotim sestavljati vprašanja, si postavim HIPOTEZE: 

- dekleta uporabljajo telefon več ur dnevno kot fantje 

- fantje ga v večini uporabljajo za igranje igric, punce za klepetanje  socialna omrežja 

- fantje in dekleta telefon za šolske stvari redko uporabljajo 

- … 

Sedaj pa pripravim dobra vprašanja, da bom z njihovo pomočjo dobila odgovore, ki bodo 

potrdili ali ovrgli moje hipoteze oz. predvidevanja. Izberem različne vrste vprašanj in 

upoštevam načela.  

Glede na zgoraj zapisano bo eno vprašanje gotovo o spolu (zaprti tip vprašanja), eno bo o 

tem koliko ur na dan uporabljajo mobitel (kombinirano vprašanje), eno bo o namenu 

uporabe mobitela (npr. kombinirano vprašanje),… 

Ne se bat – nič ni narobe, če je hipoteza ovržena. Pri analizi ankete, razmislimo in zapišemo 

svoje mnenje, zakaj mislimo, da je temu tako. 

 

Torej: danes zapiši (lahko v zvezek ali na računalnik) anketo. Vsebovati mora problemsko 

vprašanje (kaj te zanima), vsaj dve hipotezi ter 5 različnih vprašanj, s katerimi boš lahko 

potrdil ali ovrgel tvoje hipoteze. 

Upoštevaj zgornje gradivo in poglej še v DZ na strani 161.  

Sestavljeno anketo mi pošlji, da ti jo lahko popravim, ker jo boš potem izvedel med sošolci. 

 

 

3. 4.  

Ko dobiš pregledano anketo, jo izvedeš med sošolci. Kako, razmisli sam. V ponedeljek, 6. 4., 

mora biti anketa pregledana in izvedena. 

 

 

 


