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 ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊЕ СА ПОСЕБНИМ 

СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

 

                                                                                                                        СУСРЕТ 18 

                                    СТАТИСТИКА И ОБРАДА ПОДАТАКА 

 
1. задатак 

Три играча рукометне екипе имају просечну висину 1,80m, осам играча има просечну висину 

1,86m, а преостали 1,92 m. Просечна висина свих чланова екипе је 1,864 m. Колико та екипа 

има рукометаша? 

 

2. задатак 

Кошаркаш Перић је бележио број постигнутих кошева на 6 последњих утакмица прегледом 

видео снимака и добијене резултате бележио у табелу.  

УТАКМИЦА 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

БРОЈ 
КОШЕВА 

         15  20  
 

18 16 11 12 

 

                  а) На које две узастопне утакмице је постигао највише кошева? 

                  б) На којим утакмицама је постигао мање од 15 кошева? 

                  в) Одреди средњу вредност постигнутих кошева. 

                  г) Одреди медијану постигнутих кошева. 

                 д) На којој утакмици је постигао кошеве најближе средњој вредности? 

3. задатак 

У лабораторији је тестирана дужина трајања батерије 15 мобилних телефона различитих 

произвођача. Добијени су резултати 12, 9, 10, 14, 23, 22, 14, 15, 10, 11, 18, 15, 12, 20, 11. Која је 

просечна дужина трајања батерије? 

 

4. задатак 

75%  ученика седмог и осмог разреда једне школе учествовало је у зимском кросу. 14% свих 

учесника кроса је награђено. Андреј је био 21. по реду  учесник којије прошао кроз циљ, а 

који је награђен. Колико најмање ученика седмог и осмог разреда има та школа? 

 

 



 
У једној  недељи је продато 1200 палачинки.  

а) Колико је продато сланих, а колико слатких? 

б) Које палачинке су биле најтраженије и колико их је продато? 

в) Ако се у Моцарт палачинку ставља 20 грама чоколаде, колико је килограма чоколаде 

потрошено за продату количину тих палачинки? 

г) Колики приход од продаје палачинки је остварен у току недеље? 

 

6.задатак  

У једној Гигатроновој продавници забележена је дневна продаја рачунара у периоду од 30 дана  

            10  12  5  8  12  11  16  9  19  10  15  11 9  11  11  13  11  14  10  12  8  13  11  20  12 14  13  9  10  12 

а) Колико је просечно продато рачунара у току једног дана(заокруглити на цео број)? 

б) Наћи медијану. 

в) Дате податке представи у табели.  

Бр. рачунара               <11               11-15              16-20                >20 

Бр. дана     

 



7. задатак 

На слици је приказана количина падавина у једном граду у току 2019. године. 

 

а) Када је измерено највише, а када најмање падавина? 

б) Када су забележене исте количине падавина? 

в) Када је забележена највећа разлика у падавинама? 

г) Када је количина падавина расла, а када опадала? 
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