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Dragi učenci, 

v 7. tednu učenja na daljavo bomo opravili tehniški dan. Spoznali bomo program 

Microsoft Excel. Vso delo opravljate v delovni datoteki, ki je objavljena v spletni 

učilnici. Uporabite datoteko, ki ustreza vašemu imenu in priimku. Za izračun morajo 

biti povsod uporabljene ustrezne funkcije in ne zapisani rezultati. Izdelek (datoteko 

»excel«) oddaš do nedelje, 10. 5. 2020, v spletno učilnico. 

Učenci, ki doma nimate naloženega programa Microsoft Excel, pišite učitelju Nejcu 

Baroviču. 

Na naslednjih straneh so zapisane naloge, ki jih morate opraviti, ter kratka navodila. 

V spletnih učilnicah pa najdete videoposnetke z natančnimi postopki. Priporočava, 

da si z njimi pomagate pri delu. 

 

Učitelja matematike v 9. razredu: 

Nejc Barovič in Mihaela Sušec Vučko 

 

OBDELAVA PODATKOV S PROGRAMOM MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Excel je računalniški program za obdelavo razpredelnic. Glavne prednosti so 

prijazen uporabniški vmesnik ter zmogljiva orodja za kalkulacije in izdelavo grafov. Uporablja 

se za različne namene, mi pa si bomo v tem tehniškem dnevu pogledali najosnovnejše 

funkcije za obdelavo podatkov. 

 

1. Urejanje podatkov 

a) Podatki, zapisani v stolpec: 

označimo podatke v stolpcu → v zavihku »Osnovno« pod »Urejanje« → Razvrsti 

in filtriraj izberete »Razvrsti od najmanjšega do največjega« ali »Razvrsti od 

največjega do najmanjšega« 

b) Podatki, zapisani v vrstici: 

označimo podatke v vrstici → v zavihku »Osnovno« pod »Urejanje« → Razvrsti in 

filtriraj izberete »Razvrščanje po meri«. Odpre se prikazano okno.  
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Pod »Možnosti« izberete »Razvrsti od leve proti desni« → Izberete vrstico in 

uredite od najmanjšega do največjega. 

 

Vaja 1 (delovni list 1) 

Podani so (izmišljeni) podatki nekega tekmovanja.  

• Uredi seznam po številu skupnih točk. Pri enakem številu skupnih točk, je boljši 

tekmovalec, ki je dosegel več točk pri teku na 60 metrov. 

• Dodaj v prvi stolpec vrstni red posamezne tekmovalke.  

Namig: Pri prvi tekmovalki zapišeš število »1.« nato klikneš na to celico in v 

spodnjem desnem kotu se ti pojavi znak +. Z levim klikom zagrabiš ta znak in 

povlečeš z miško do zadnje uvrščene tekmovalke. Spustiš in vse tekmovalke 

imajo določen vrstni red. 

 

 

2. Nekatere funkcije in računanje srednjih vrednosti ter medčetrtinskega 

razmika 

 

a) Število vseh številčnih podatkov 

Za štetje vseh številčnih podatkov uporabimo funkcijo »COUNT(območje)«. 

Primeri:  

▪ =COUNT(C:C) vrne število vseh številčnih podatkov v stolpcu C; 

▪ =COUNT(9:9) vrne število vseh številčnih podatkov v vrstici 9; 

▪ =COUNT(C1:D5) vrne število vseh številčnih podatkov tabeli od C1 do D5. 

 

Za štetje vseh številčnih s točno določeno številko uporabimo funkcijo 

»COUNTIF(območje; pogoj)«. 

Primeri:  

▪ =COUNTIF(C:C; 4) vrne število vseh števil 4 v stolpcu C; 

▪ =COUNT(9:9; 5) vrne število vseh števil 5 v vrstici 9; 

▪ =COUNT(C1:D5; 7) vrne število vseh števil 7 v tabeli od C1 do D5. 

 

Vaja 2 (delovni list 2) 

Dan je seznam nogometnih tekem, pri čemer je bil sodnik na nekaterih ocenjen. S 

pomočjo funkcije v excelu preštej število vseh ocen ter posameznih ocen. 

 

b) Vsota vseh podatkov 

Za računanje vsote uporabimo vgrajeno funkcijo »SUM(območje)«. 

Primeri:  

▪ =SUM(C:C) vrne vsoto vseh številčnih podatkov v stolpcu C; 

▪ =SUM(9:9) vrne vsoto vseh številčnih podatkov v vrstici 9; 

▪ =SUM(C1:D5) vrne vsoto vseh številčnih podatkov v tabeli od C1 do D5. 
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c) Aritmetična sredina (povprečje) 

Za računanje aritmetične sredine uporabimo funkcijo »AVERAGE(območje)«. 

Primer:  

▪ =AVERAGE(C:C) vrne povprečje vseh številčnih podatkov v stolpcu C. 

 

Vaja 3 (delovni list 2) 

S pomočjo funkcije izračunaj povprečno oceno sodnika. 

 

d) Modus 

Za določanje modusa uporabimo funkcijo »MODE (območje)«. 

Primer:  

▪ =MODE(C:C) vrne modus podatkov v stolpcu C. 

POZOR: Funkcija deluje le za številčne podatke in vrne prvi modus, ki je v podatkih. 

Če je torej modusov več, ne vrne vseh! Za to uporabimo bolj zapleteno funkcijo 

»MODE.MULTI (območje)«. 

e) Mediana 

Za računanje mediane uporabimo funkcijo »MEDIAN (območje)«. 

Primer:  

▪ =MEDIAN(C:C) vrne mediano številčnih podatkov v stolpcu C. 

 

f) Kvartili 

Za računanje kvartilov uporabimo funkcijo »QUARTILE (območje; kvartil)« 

Za argument lahko uporabimo: 

▪ 0 – vrne najmanjšo vrednost; 

▪ 1 – vrne 1. kvartil; 

▪ 2 – vrne 2. kvartil (mediano); 

▪ 3 – vrne 3. kvartil; 

▪ 4 – vrne največjo vrednost; 

Primer: 

▪ =QUARTILE (C:C; 3) vrne 3. kvartil številčnih podatkov v stolpcu C. 

 

g) Variacijski razmik 

Denimo, da smo v celici »A1« zapisali (določili) najmanjši podatek, v celici »A2« pa 

največji podatek. Potem določimo variacijski razmik tako, da vpišemo v celico, kjer 

želimo izpis variacijskega razmika naslednji predpis »=A2-A1«. 

 

h) Medčetrtinski razmik 

Denimo, da smo v celici »C1« izračunali 1. kvartil, v celici »C2« pa 3. kvartil. Potem 

določimo medčetrtinski razmik tako, da vpišemo v celico, kjer želimo izpis 

medčetrtinskega razmika naslednji predpis »=C2-C1«. 
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Vaja 4 (delovni list 3)  

Pripravljena je tabela za vnos rezultatov pri nekem preizkusu znanja. 

1. Dopolni kriterij za oceno pri matematičnem preizkusu znanja. 

2. Izračunaj skupno število točk posameznega učenca. 

3. Izračunaj število odstotkov pri posameznem učencu (število točk delimo s številom 

vseh možnih in pretvorimo v odstotke). 

4. Izračunaj povprečno število točk po posamezni nalogi, povprečno število točk 

učencev, povprečno število odstotkov učencev ter povprečno oceno. 

5. Dopolni tabelo za izračun števila posameznih ocen. 

6. Nariši graf, ki prikazuje ocene razreda. 

 

Vaja 5 (delovni list 4) 

Podani so podatki za prejete gole v angleški, italijanski, nemški, slovenski in španski 

nogometni ligi v neki tekmovalni sezoni. 

 Anglija: 27, 20, 34, 38, 32, 39, 26, 31, 28, 37, 34, 45, 39, 37, 35, 60, 57, 48, 58, 53; 

 Italija: 22, 17, 33, 28, 24, 33, 36, 35, 32, 44, 33, 29, 48, 28, 28, 35, 42, 44, 46, 42;  

 Nemčija: 16, 17, 15, 33, 32, 38, 35, 33, 34, 34, 46, 39, 46, 45, 39, 41, 52, 53; 

 Slovenija: 25, 27, 27, 25, 33, 27, 36, 34, 40, 39; 

 Španija:  23, 19, 31, 37, 37, 40, 34, 31, 35, 43, 29, 36, 32, 38, 34, 36, 38, 37, 48, 49. 

 

a) V pripravljeni preglednici: 

▪ uredi podatke od najmanjšega do največjega; 

▪ v ustrezne celice vpisi funkcije za: 

o vsoto prejetih golov za posamezno ligo; 

o število vseh podatkov; 

o aritmetično sredino; 

o modus; 

o mediano; 

o največje število; 

o najmanjše število; 

o variacijski razmik; 

o 1. kvartil; 

o 3. kvartil; 

o medčetrtinski razmik.  
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PROGRAMI ZA RAČUNANJE VERJETNOSTI 

Vaja 6 (delovni list 5) 

Poišči eno spletno stran, ki simulira met ene igralne kocke. Simuliraj 200 metov, 

rezultate zapiši v »excelovo« preglednico in izračunaj odstotek posameznega 

dogodka. 

 

Namig:  V iskalnik vpiši »dice roller« ali uporabi eno od spletnih strani: 

▪ https://www.random.org/dice/ 

▪ https://academo.org/demos/dice-roll-statistics/ 

▪ https://freeonlinedice.com/ 

 

 Vaja 7 (delovni list 6) 

 

Podobno kot v nalogi »Vaja 6« naredi še za met kovanca. 

https://www.random.org/dice/
https://academo.org/demos/dice-roll-statistics/
https://freeonlinedice.com/

