
Četrtek 26.3.2020 

 

Učenci pozdravljeni!  

 

Hvala za vse domače naloge, ki ste jih pripeli v drive. Vesela sem, da smo začeli z veliko večino kar redno sodelovati.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Wh4loUBCc2ZqBNjPIM1M1J6SsyL4AKZ-?usp=sharing . Oglej si tudi 

komentarje na nalogo in mi odgovori, če želiš.  

Komentar vaših nalog: 

 Drevesne diagrame ste zelo lepo narisali. Malo težav ste imeli pri preštevanju vseh različnih možnosti pri drugi 

nalogi.( Rešitve so 30,17,20,12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematično pa znamo verjetnost izračunati in jo vedno podamo s številom med 0 in 1.  

 

VERJETNOST 

Danes se bomo vrnili k vašemu poskusu, kjer ste metali kovanec. 

Nekdo je dobil takole: CIFRA: 47    , MOŽ: 53 

Dogodek A: pade cifra 

Dogodek B: pade mož ali cifra 

Dogodek C: kovanec se postavi na rob 

a) Kolikokrat se je zgodil dogodek A? Kako imenujemo ta dogodek?47-krat, slučajni dogodek 
b) Kolikokrat se je zgodil dogodek B? Kako imenujemo ta dogodek?  100-krat, gotov  dogodek 
c) Kolikokrat se je zgodil dogodek C? Kako imenujemo ta dogodek?0-krat, nemogoč dogodek 

 
Za vsak dogodek lahko zapišemo, kakšna je njegova verjetnost, da se dogodek zgodi. 

Empirična verjetnost je delež pojavljanja danega dogodka med vsemi dogodki/izidi, ki smo jih opazili. 

𝑷(𝒅𝒐𝒈𝒐𝒅𝒆𝒌) =
Š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒅𝒐𝒈𝒐𝒅𝒌𝒐𝒗

Š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒗𝒔𝒆𝒉 𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒏𝒋 𝒑𝒐𝒔𝒌𝒖𝒔𝒂
 

 

Z vprašanji kot so:  

Kolikšna je verjetnost, da zadanem na lotu? Kolikšna je verjetnost, da bo danes 

snežilo? Kolikšna je verjetnost, da me bo danes poklical Rok? Kolikšna je 

verjetnost, da premagam KD? 

Se srečujemo dnevno. 

Takrat uporabimo izraze : gotovo, zelo verjetno, verjetno, malo verjetno, 

nemogoče 

 

Verjetnost dogodka je povezana s tem, 

kako pogosto se ta dogodek zgodi, če 

poskus velikokrat ponovimo. 

Večkrat ko poskus ponovimo, bližje 

bomo teoretični verjetnosti ( v našem 

primeru je to ½). 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wh4loUBCc2ZqBNjPIM1M1J6SsyL4AKZ-?usp=sharing


Ali bi bila empirična verjetnost enaka, če bi kocko metali samo 50-krat oz 1000-krat? NE 

Verjetnost dogodka bomo označevali s črko P. (iz angleškega izraza propability; pri fiziki pa P pomeni moč(power)). 

 

Torej (empirična verjetnost): 

𝑃(𝐴) =
47

100
= 0,47       verjetnost slučajnega dogodka A je število med 0 in 1 

𝑃(𝐵) =
100

100
= 1              verjetnost gotovega dogodka B je vedno 1 (po domače rečete 100%: to je narobe) 

𝑃(𝐶) =
0

100
= 0               verjetnost nemogočega dogodka C je vedno 0. 

 

Če pa poskusa ne izvajamo, pa lahko vse možnosti preštejemo s pomočjo kombinatoričnega drevesa oz. 

predvidevanj. Takrat taki verjetnosti rečemo teoretična verjetnost in je vedno enaka (zgornji primer niste imeli vsi 

enak, kajneda?). 

 

Teoretična verjetnost je verjetnost, ki jo izračunamo, ne da bi izvajali poskuse. 

 

𝑷(𝒅𝒐𝒈𝒐𝒅𝒆𝒌) =
š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒎𝒐ž𝒏𝒊𝒉 𝒖𝒈𝒐𝒅𝒏𝒊𝒉 𝒅𝒐𝒈𝒐𝒅𝒌𝒐𝒗

š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐𝒎 𝒗𝒔𝒆𝒉 𝒎𝒐ž𝒏𝒊𝒉 𝒊𝒛𝒊𝒅𝒐𝒗
 

 

Torej (toretična verjetnost) 

𝑃(𝐴) =
1

2
 

 

 

 

𝑃(𝐵) =
2

2
 

 

 

 

𝑃(𝐶) =
0

2
 

 

 

 

Verjetnost gotovega dogodka je vedno 1.                                                              P(G) = 1 

Verjetnost negotovega dogodka je vedno 0.                                                          P(N) = 0 

Verjetnost slučajnega dogodka je število , ki je večje od 0 in manjše od 1.       0<P(A)<1 

Imamo samo dve različni možnosti: cifra ali mož 

Samo ena možnost je, da se zgodi dogodek A, tj da pade cifra. 

Imamo samo dve različni možnosti: cifra ali mož 

Dve možnosti sta, da se zgodi dogodek B (cifra ali mož). 

Imamo samo dve različni možnosti: cifra ali mož 

Imamo samo dve različni možnosti: cifra ali mož 

Nimamo nobene možnosti, da bi se kovanec postavil na rob. 



 

 

POSKUS 1: Vržemo pošteno igralno kocko.  

DOGODEK UGODNA ŠT. PIK  VSA MOŽNA ŠT. 

PIK 

VERJETNOST 

Pade 6 pik. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1

6
= 0,17 

Pade 1 pika.     

Pade sodo št. pik.     

Pade liho št. pik.     

Pade manj kot 10 pik.     

Pade več kot 10 pik.     

 

POSKUS 2: 

V 9. a-razredu je 25 učencev; od tega je 15 deklet. Učitelj naključno izbere enega učenca ali učenko, 

ki jo vpraša. Označimo dogodke:  

A ... vprašano je dekle.  

B ... vprašan je fant.  

C ... vprašan je učenec, ki je zadnji v redovalnici.  

Izračunaj P(A), P(B) in P(C). 

 

Bo šlo? Znaš zdaj izračunat verjetnost, da boš vprašan, če mečem na tabli tri igralne kocke? (poskušaj odgovoriti) 

Lepo te pozdravljam in bodi dobro.  

Se beremo spet v ponedeljek. Lep vikend  

Učiteljica Ana Š. 

Tabelo dopolni sam in 

reši še spodnjo nalogo 

ter mi ju pošlji. 


