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I 

 

Povzetek  

V diplomskem delu obravnavam met igralne kocke kot enega od slučajnih pojavov. V 

teoretičnem delu pojasnim nekatere osnovne pojme iz verjetnosti in statistike, v empiričnem 

delu pa opišem pet eksperimentov. Prvi eksperiment izvedejo učenci osnovne šole. Na osnovi 

velikega števila metov kocke izdelajo zanimivo frekvenčno porazdelitev izidov. Ostale štiri 

eksperimente izvedem sama, so pa primerni tudi za izvedbo z učenci. Mečem obtežene in 

neobtežene igralne kocke ter raziščem verjetnostne porazdelitve izidov. S statističnim testom 

hi kvadrat primerjam izmerjene in teoretične porazdelitve ter presojam o poštenosti 

uporabljenih kock. Ugotovim, da na verjetnostno porazdelitev izidov močno vplivata način 

izdelave kock in število izvedenih metov. Pokažem tudi, da se z večanjem števila kock 

verjetnostna porazdelitev vsote pik približuje Gaussovi verjetnostni porazdelitvi.  

 

 

Ključne besede: met kocke, poštena kocka, verjetnostna porazdelitev, test hi kvadrat  

 

 

 
 

Abstract 

In my thesis I explore the randomness of game of dice. In theoretical part I explain some basic 

concepts of probability and statistics and in the experimental part I describe 5 different 

experiments, first of which was performed by primary school pupils. Based on a large number 

of dice throws they produce interesting frequency distribution of the results. The remaining 4 

experiments are primary school ready, but were carried out by myself. By throwing fair and 

weighted die I explore probability of distribution of outcomes. I compare chi squared test of 

measured and theoretical distributions and then assess the fairness of individual dice. I 

conclude that that number of calculated throws and quality of manufacture of the dice 

influence the end result greatly. I also show that we get closer and closer to Gaussian 

distribution curve when we increase the number of dice thrown. 

 

 

Keywords: throw of dice, fair dice, probability distribution, chi squared test 

  



 

II 

 

KAZALO VSEBINE 

POVZETEK ........................................................................................................................................................... I 

ABSTRACT ............................................................................................................................................................ I 

KAZALO VSEBINE ............................................................................................................................................ II 

KAZALO PREGLEDNIC .................................................................................................................................. III 

KAZALO GRAFIKONOV ................................................................................................................................ III 

KAZALO SLIK ................................................................................................................................................... IV 

1  UVOD ................................................................................................................................................................. 1 

2  TEORETIČNI DEL .......................................................................................................................................... 2 

2.1 IGRALNE KOCKE ........................................................................................................................................ 2 
2.1.1 Zgodovinski izvor igralne kocke ........................................................................................................... 2 
2.1.2 Vpliv igralnih kock na človeka.............................................................................................................. 2 
2.1.3 Vrste in oblike kock ............................................................................................................................... 3 

2.2 O POJMU »STATISTIKA« ................................................................................................................................. 5 
2.3 O POJMU »VERJETNOST« ............................................................................................................................... 7 

2.3.1 Začetki verjetnosti ................................................................................................................................. 7 
2.3.2 Osnovni pojmi v verjetnosti .................................................................................................................. 7 
2.3.3 Operacije z dogodki .............................................................................................................................. 9 
2.3.4 Lastnosti verjetnosti ............................................................................................................................ 10 

2.4 VERJETNOSTNE PORAZDELITVE ................................................................................................................... 11 
2.4.1 Spremenljivke ..................................................................................................................................... 11 
2.4.2 Porazdelitve verjetnosti ...................................................................................................................... 12 
2.4.3 Povprečje in standardni odklon .......................................................................................................... 14 
2.4.4 Tri posebne verjetnostne porazdelitve ................................................................................................ 15 
2.4.5 Zakon velikih števil in Centralni limitni izrek ..................................................................................... 18 

2.5 PRIMERJAVA TEORETIČNE IN IZMERJENE PORAZDELITVE ............................................................................ 19 
2.5.1 Pričakovane frekvence metov ............................................................................................................. 19 
2.5.2 Število hi kvadrat ................................................................................................................................ 19 
2.5.3 Porazdelitev po številu hi kvadrat ...................................................................................................... 20 
2.5.4 Zanesljivost modela ............................................................................................................................ 20 
2.5.5 Izračun števila hi kvadrat za zgled s kockami ..................................................................................... 21 

2.6 VPETOST OBRAVNAVE SLUČAJNIH DOGODKOV V UČNI NAČRT ZA  OŠ ......................................................... 23 

3  RAZISKOVALNI DEL .................................................................................................................................. 25 

3.1 RAZISKOVALNE METODE ............................................................................................................................. 25 
3.2 MISELNI EKSPERIMENT - PORAZDELITEV VSOTE PIK PRI METANJU KOCK ..................................................... 27 

3.2.1 Poskus: met ene igralne kocke (m = I) ............................................................................................... 27 
3.2.2 Poskus: met dveh igralnih kocke (m = II) ........................................................................................... 28 
3.2.3 Poskus: met treh igralnih kock (m = III) ............................................................................................ 32 
3.2.4 Poskus: met štirih igralnih kock (m = IV) .......................................................................................... 35 
3.2.5 Poskus: met m igralnih kock ............................................................................................................... 36 

3.3 EKSPERIMENT »ND-24« - NARAVOSLOVNI DAN Z UČENCI ........................................................................... 40 
3.3.1 ND-24: statistika eksperimentalnih vrednosti .................................................................................... 40 
3.3.2 ND–24: primerjava izmerjenih in teoretičnih vrednosti ..................................................................... 42 

3.4 EKSPERIMENT »DD-24« - SIMULACIJA PONOVNE IZVEDBE NARAVOSLOVNEGA DNEVA .............................. 48 
3.4.1 DD-24: statistika eksperimentalnih vrednosti .................................................................................... 48 
3.4.2 DD-24: primerjava izmerjenih in teoretičnih porazdelitev frekvenc .................................................. 49 

3.5 DVA EKSPERIMENTA Z »GOLJUFIVIMI« KOCKAMI ........................................................................................ 52 
3.5.1 Eksperiment »11+1«........................................................................................................................... 53 
3.5.2 Eksperiment »5 G« ............................................................................................................................. 58 

4 ZAKLJUČEK ................................................................................................................................................... 66 

5 VIRI ................................................................................................................................................................... 68 



 

III 

 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

TABELA 1: PRIKAZ UGODNIH IN VSEH MOŽNIH IZIDOV DOGODKA A ........................................................................ 9 
TABELA 2: PRIKAZ UNIJE IN PRESEKA DOGODKA A IN DOGODKA B [19] ................................................................ 10 
TABELA 3: INTERVALI ZA ODSTOPANJE OD POVPREČJA .......................................................................................... 18 
TABELA 4: IZMERJENE IN PRIČAKOVANE FREKVENCE METOV V ZGLEDU S KOCKAMI ............................................. 22 
TABELA 5: ŠTEVILO UČENCEV, KI SO SODELOVALI V EKSPERIMENTU, IN ŠTEVILO IZVEDENIH METOV ................... 25 
TABELA 6: VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK PRI METU ENE KOCKE ........................................................ 27 
TABELA 7: VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK PRI METU DVEH KOCK ....................................................... 30 
TABELA 8: 2 KOCKI - VERJETNOST ZA POSAMEZNO VSOTO PIK PRI OPAZOVANI IN GAUSSOVI PORAZDELITVI ........ 31 
TABELA 9: VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK PRI METU TREH KOCK ........................................................ 33 
TABELA 10: VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK PRI METU ŠTIRIH KOCK .................................................... 35 
TABELA 11: POVPREČJE IN STANDARDNI ODKLON - POSPLOŠITEV ......................................................................... 36 
TABELA 12: POVPREČNA VSOTA PIK IN STANDARDNI ODKLON PRI METU POLJUBNEGA ŠTEVILA KOCK .................. 37 
TABELA 13: VERJETNOST ZA POVPREČNO VSOTO PIK PRI METU M KOCK ................................................................ 37 
TABELA 14: IZMERJENO ŠTEVILO METOV – ZA POSAMEZEN ODDELEK ................................................................... 40 
TABELA 15: IZMERJENO ŠTEVILO METOV – KUMULATIVNE VSOTE ......................................................................... 40 
TABELA 16: ND – 24: RELATIVNE FREKVENCE PO 1968 METIH ............................................................................. 41 
TABELA 17: ND-24 TEORETIČNA PORAZDELITEV .................................................................................................. 42 
TABELA 18: ND-24: IZMERJENE VREDNOSTI, POVPREČJE IN ŠTEVILO HI KVADRAT – PO ODDELKIH ....................... 43 
TABELA 19: POVPREČJE NA UČENCA PO 24 METIH ................................................................................................. 44 
TABELA 20: ND-24: STANDARDNI ODKLON PRI PORAZDELITVI IZMERJENIH POVPREČIJ ........................................ 45 
TABELA 21: ND-24: ODSTOPANJA, VERJETNOST, POVPREČJE IN HI KVADRAT (KUMULATIVNO) ............................ 46 
TABELA 22: IZMERJENO ŠTEVILO METOV – ZA POSAMEZEN ODDELEK ................................................................... 48 
TABELA 23: DD-24  PRIKAZ IZMERJENE PORAZDELITVE ........................................................................................ 49 
TABELA 24: DD-24: ODSTOPANJA, VERJETNOST, POVPREČJE IN HI KVADRAT (KUMULATIVNO) ............................ 49 
TABELA 25: DD-24: POVPREČJE NA UČENCA PO 24 METIH .................................................................................... 50 
TABELA 26: DD-24: STANDARDNI ODKLON PRI PORAZDELITVI IZMERJENIH POVPREČIJ ........................................ 51 
TABELA 27: 11+1 IZMERJENO ŠTEVILO METOV – ZA POSAMEZEN ODDELEK .......................................................... 54 
TABELA 28: 11+1  PRIKAZ IZMERJENE PORAZDELITVE .......................................................................................... 54 
TABELA 29: 11+1: ODSTOPANJA, VERJETNOST, POVPREČJE IN HI KVADRAT (KUMULATIVNO) ............................... 55 
TABELA 30: 11+1: POVPREČJE NA UČENCA PO 24 METIH ....................................................................................... 56 
TABELA 31: 11+1: STANDARDNI ODKLON PRI PORAZDELITVI IZMERJENIH POVPREČIJ ........................................... 57 
TABELA 32: 5G - OPAZOVANJE POVPREČNEGA ŠTEVILA PIK ................................................................................... 59 
TABELA 33: 5G – ODVISNOST ŠTEVILA HI KVADRAT OD ŠTEVILA PONOVITEV POSKUSA ........................................ 60 
TABELA 34: 5G - EKSPERIMENTALNE VERJETNOSTI ZA POSAMEZEN IZID ............................................................... 60 
TABELA 35: 5G - IZMERJENA VREDNOST ŠTEVILA HI KVADRAT PRI NJ METIH KOCKE............................................. 61 
TABELA 36: 5G* - KONTROLNI EKSPERIMENT ....................................................................................................... 64 

KAZALO GRAFIKONOV 

GRAF 1: EKSPONENTNA VERJETNOSTNA PORAZDELITEV [25] ................................................................................ 16 
GRAF 2: PRIMER GAUSSOVE VERJETNOSTNE PORAZDELITVE ................................................................................. 16 
GRAF 3: ENAKOMERNA VERJETNOSTNA PORAZDELITEV PRI METU ENE KOCKE ...................................................... 28 
GRAF 4: 2 KOCKI – VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK IN PRIREJENA GAUSSOVA KRIVULJA ...................... 31 
GRAF 5: 3 KOCKE – VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK IN PRIREJENA GAUSSOVA KRIVULJA ..................... 34 
GRAF 6: 4 KOCKE – VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK .............................................................................. 35 
GRAF 7: PRIMERJAVA VERJETNOSTNE PORAZDELITVE VSOTE PIK PRI METU 1, 2, 3, 4 KOCK ................................... 37 
GRAF 8: 4 KOCKE – VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK IN PRIREJENA GAUSSOVA KRIVULJA ..................... 38 
GRAF 9: 12 KOCK – VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK IN PRIREJENA GAUSSOVA KRIVULJA ..................... 38 
GRAF 10: 24 KOCK – VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK IN PRIREJENA GAUSSOVA KRIVULJA ................... 38 
GRAF 11: VERJETNOSTNA PORAZDELITEV VSOTE PIK, ČE MEČEMO 1, 2, 3, 4, 12, 24 KOCK .................................... 39 
GRAF 12: FREKVENČNA PORAZDELITEV – UČENEC 1  GRAF 13: FREKVENČNA PORAZDELITEV – UČENEC 2 ....... 41 
GRAF 14: FREKVENČNA PORAZDELITEV – 7. RAZRED      GRAF 15: FREKVENČNA PORAZDELITEV –  VSI UČENCI 41 
GRAF 16: ND-24: PORAZDELITEV POVPREČIJ IN OBE GAUSSOVI KRIVULJI ............................................................ 45 
GRAF 17: DD-24: PORAZDELITEV POVPREČIJ IN OBE GAUSSOVI KRIVULJI ............................................................ 51 



 

IV 

 

GRAF 18: 11+1: PORAZDELITEV POVPREČIJ IN OBE GAUSSOVI KRIVULJI ............................................................... 57 
GRAF 19: 5G - ZAČETNA IN KONČNA PORAZDELITEV ............................................................................................. 61 
GRAF 20: 5G - VERJETNOSTNA PORAZDELITEV PO NJ METIH .................................................................................. 61 

KAZALO SLIK 

SLIKA 1: 5000 LET STARA KOCKA [3] ....................................................................................................................... 2 
SLIKA 2: KOCKA D14 IZ ŽIVALSKEGA ZOBA: KITAJSKA, 3. ST. P. N. ŠT. [6] .............................................................. 3 
SLIKA 3: RIMSKA KOCKA D20 IZ STEKLA IZ 2. ST.: NAJDENO V PAKISTANU [7] ........................................................ 3 
SLIKA 4: ASTRAGAL (PRVI Z LEVE): MEZOPOTAMIJA, 2300 P. N. ŠT. [8] ................................................................... 3 
SLIKA 5: ROMBASTI DODEKAEDER D12: EGIPT, 3. ST. PR. N. ŠT. [9] ......................................................................... 3 
SLIKA 6: KOCKA IZ BAMBUSA D18: KITAJSKA, 2. ST. P. N. ŠT. [10] .......................................................................... 3 
SLIKA 7: BRONASTA KOCKA D18 Z INTARZIJO ZLATA, SREBRA, TURKIZA, AHATA: KITAJSKA, 2. ST. P. N. ŠT. [10] ... 3 
SLIKA 8: KOCKE D6 S ŠTEVILSKIMI OZNAKAMI ........................................................................................................ 4 
SLIKA 9: POKER KOCKE D6 [8] ................................................................................................................................. 4 
SLIKA 10: KOCKE FUDGE D6 [8] .............................................................................................................................. 4 
SLIKA 11: KOCKE FUDGE D12 [8] ............................................................................................................................ 4 
SLIKA 12: KOCKE V OBLIKI PLATONSKIH POLIEDROV [8] ......................................................................................... 4 
SLIKA 13: KOCKE-POLIEDRI PRI IGRI DUNGEONS&DRAGONS [8] ............................................................................ 4 
SLIKA 14: RAZLIČNE KOCKE S ŠESTIMI PLOSKVAMI [8] ............................................................................................ 4 
SLIKA 15: ORIENTACIJA KOCK [8] ............................................................................................................................ 4 
SLIKA 16: AZIJSKI (ZGORAJ) IN ZAHODNI (SPODAJ) TIP IGRALNIH KOCK D6 [8] ........................................................ 4 
SLIKA 17: CASINO KOCKE [11] ................................................................................................................................ 5 
SLIKA 18: HITROSTNA PORAZDELITEV MOLEKUL V PLINU [14] ................................................................................ 7 
SLIKA 19: DELEŽ METOV, KO PRI METU KOVANCA PADE GLAVA [28] ...................................................................... 9 
SLIKA 20: ODKLONI OD POVPREČJA ....................................................................................................................... 14 
SLIKA 21: NAKLJUČNO PADANJE KROGLIC [22] ..................................................................................................... 17 
SLIKA 22: PORAZDELITEV VIŠIN ZAVAROVALNIH POLIC [27] ................................................................................. 17 
SLIKA 23: VERJETNOSTNA GOSTOTA PORAZDELITVE 𝟀2 ........................................................................................ 20 
SLIKA 24: MEJNA VREDNOST H IN KRITIČNO OBMOČJE C [21] ................................................................................ 21 
SLIKA 25: PONAZORITEV VSEH IZIDOV PRI METU DVEH KOCK ................................................................................ 29 
SLIKA 26: PONAZORITEV VSEH IZIDOV PRI METU TREH KOCK ................................................................................ 32 
SLIKA 27: BARVNE KOCKE ZA EKSPERIMENT ND-24 ............................................................................................. 47 
SLIKA 28: BELE KOCKE ZA EKSPERIMENT DD-24 [30] ........................................................................................... 48 
SLIKA 29: BELE KOCKE IZ DD-24 (LEVO) IN MOČNO OBTEŽENI KOCKI (DESNO [31]) ............................................. 53 
SLIKA 30: ŠIBKO OBTEŽENA KOCKA ...................................................................................................................... 58 
SLIKA 31: NA DESNI - NOVA VARIANTA ZA OBTEŽITEV KOCKE .............................................................................. 62 
SLIKA 32: PLAKAT S FREKVENČNIMI PORAZDELITVAMI ......................................................................................... 66 
SLIKA 33: PORAZDELITEV POVPREČIJ  IN ZBIRANJE PODATKOV (DESNO) ............................................................... 67 
 

 

 

 



 

1 

 

1  UVOD 

V naravoslovju, pa tudi v družboslovju, pogosto opazujemo dogodke, ki se zgodijo povsem 

naključno. Kot primer lahko navedemo naravne pojave, stoletne poplave, radioaktivni razpad 

jeder, življenjsko dobo zavarovancev neke zavarovalnice, barvo las otrok, pa tudi pojave, ki so 

nastali zaradi človeškega delovanja, npr. dobičke v igralništvu, število prometnih nesreč … 

 

Pri proučevanju slučajnega pojava potrebujemo podatke o slučajni spremenljivki. Pridobimo 

jih z različnimi orodji. Pri naravoslovju so to najpogosteje meritve, s katerimi pridobimo 

numerične podatke. Toda pridobljeni podatki sami po sebi ne prinašajo nobenih odgovorov. 

Treba jih je obdelati, šele potem jih lahko uporabimo kot argument za svoje trditve.  

 

Učenci se s slučajnostjo srečajo že zelo zgodaj, najprej jo opisujejo s pomočjo besed malo 

verjetno, zelo verjetno, je mogoče, ni mogoče, kasneje pa se naučijo izračunati verjetnost 

konkretnega dogodka. Preprost in nazoren primer slučajnega pojava je met igralne kocke. 

Učitelji jo radi uporabimo kot pripomoček, s katerim nazorno prikažemo slučajno diskretno 

spremenljivko ter vstopimo v svet verjetnosti in statistike. Učenci lahko izvedejo različne 

eksperimente, lahko mečejo igralno kocko in raziščejo frekvenčno porazdelitev izidov ali pa 

mečejo dve kocki, opazujejo vsoto pik in ugotavljajo verjetnost za posamezno vsoto. 

 

Iz teh eksperimentov izvira zamisel za izdelavo diplomske naloge. Igralna kocka je enostaven, 

prijazen in cenovno ugoden pripomoček, s katerim lahko izvajamo eksperimente in 

raziskujemo frekvenčne in verjetnostne porazdelitve. Toda pojavlja se vprašanje, ali se 

eksperimentalno dobljene porazdelitve ujemajo s teoretičnimi porazdelitvami in v kolikšni 

meri. Kolikokrat moramo ponoviti poskus, da »uvidimo« rešitev problema? Ali lahko na 

podlagi eksperimenta zares trdimo, da so bile uporabljene kocke pravične oz. nepravične?  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge se bomo posvetili nekaterim osnovnim pojmom iz 

verjetnosti in statistike. V empiričnem delu pa bomo metali igralne kocke in raziskali 

verjetnostne porazdelitve izidov. Izvedli bomo pet eksperimentov. V prvem bomo opazovali 

vsote pik, ki jih lahko dobimo pri metu ene, dveh ali več igralnih kock, ter raziskali, kako se 

večanje števila kock odraža na porazdelitvi verjetnosti za posamezno vsoto. Sledil bo opis 

eksperimenta, v katerem so sodelovali učenci osnovne šole. Izvedli so veliko število metov 

kocke in na zanimiv način prikazali frekvenčno porazdelitev izidov. Rezultate tega 

eksperimenta bomo statistično obdelali, pri tem pa nas bo najbolj zanimalo, ali so bile kocke, 

ki smo jih uporabljali, sploh pravične. V nadaljevanju pa bodo obravnavane ponovitve 

prejšnjega eksperimenta, ki sem jih izvedla z obteženimi in  neobteženimi kockami. Zanimalo 

me je namreč, ali bodo statistični testi pokazali na prisotnost »goljufivih« kock pri izvajanju 

eksperimentov.   
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2  TEORETIČNI DEL 

2.1 Igralne kocke  

2.1.1 Zgodovinski izvor igralne kocke 

Igralne kocke nas na različne načine spremljajo skozi celo življenje. Verjetno ni hiše, v kateri 

ne bi našli igre človek ne jezi se ali kake druge igre, v kateri na potek in zmago vplivajo meti 

igralne kocke. Igra človek ne jezi se se je v 6. stoletju pojavila v Indiji pod imenom pachisi ali 

kraljeva igra Indije. Bila je zelo popularna, v Evropo pa so jo zanesli konec 19. stol.  [1] 

 

Predhodnice »igralnih kock« so poznali že pred več kot 5000 leti. Najstarejše med njimi so 

astragali, ki so jih na začetku uporabljali za prerokovanje in religiozne namene, pozneje pa 

vedno bolj tudi za razne zabavne igre. Astragal je bil nartna kost ovce ali kakega drugega 

dvoprstega kopitarja. Omejevalo ga je 6 ploskev, od katerih so bile 4 dokaj ravne, zato je pri 

metu vedno pristal na eni od teh ploskev. Ko so jih mezopotamski vedeževalci začeli označevati 

in poslikavati, so s tem nakazali smer nadaljnjega razvoja kocke. [2] 

 

Prve kocke, ki so bile podobne današnjim kockam, so poznali že Sumerci in Mezopotamci. 

Najstarejše, 5000 let stare igralne kocke so našli na območju današnjega Irana, toda iranski 

arheologi predvidevajo, da so jih tja zanesli iz Indije. [3] 

 

 
Slika 1: 5000 let stara kocka [3] 

 

2.1.2 Vpliv igralnih kock na človeka 

Že iz starogrške in starorimske dobe so znani zapisi, ki pripovedujejo o igrah na srečo in 

odločanju ljudi na podlagi slučajnih izidov pri metu kovanca ali kocke. V Homerjevi Iliadi npr. z 

žrebom izberejo Ajasa, da se spopade s Hektorjem. Indijski pisec Yajnavalkya je že v 9. stol. pr. 

n. št. v svojih knjigah omenjal hiše, v katerih je potekalo igralništvo.[2] Kocko in izid slučajnega 

dogodka najdemo tudi v drugih zapisih. V Bibliji z metom kocke izberejo kdo se bo lahko naselil 

v Jeruzalemu.  
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V srednjem veku je postalo kockanje še bolj popularno, pravzaprav se je z vzhoda razširilo po 

celem svetu. V angleških igralnicah, pa tudi drugje po Evropi, je bila v 13. stoletju priljubljena 

igra z dvema kockama, imenovana hazard. Predvidevajo, da je beseda hazard arabskega izvora 

(al-zahr arabsko kocka)[4]. Igralci so v igri s kockama lahko zaslužili, še pogosteje pa izgubili 

veliko denarja, zato se jih je prijel vzdevek hazarderji. Da bi povečali možnost za zmago, so 

iskali različne poštene in nepoštene poti. Roger Ascham je leta 1545 v svoji knjigi Toxophilus 

že opisoval razne načine goljufanja pri kockanju.[5]  

2.1.3 Vrste in oblike kock 

 Kocke nekoč  

Kocke so se skozi zgodovino razvijale in spreminjale. Na njihovo obliko in uporabo ni vplivala 

samo časovna komponenta, ampak tudi krajevna in namenska. Tako so se kocke, ki so jih 

uporabljali v Evropi, razlikovale od tistih, ki so jih uporabljali v Ameriki ali Aziji, glede na: 

- materiale (kost, les, kamen, bambus, razne kovine, zlato, dragi kamni, steklo ipd.) 

- napise (številke, črke, simboli, pike ipd.) 

- oblike poliedrov (4 ploskve, 6 ploskev, 8 ploskev, 12 ploskev, 14 ploskev, 18 in 20 ploskev) 

 

 
Slika 2: Kocka d14 iz živalskega 

zoba: Kitajska, 3. st. p. n. št. [6] 
  

Slika 3: Rimska kocka d20 iz 

stekla iz 2. st.: najdeno v 

Pakistanu [7] 

 
Slika 4: Astragal (prvi z 

leve): Mezopotamija, 2300 

p. n. št. [8] 

   

 
Slika 5: Rombasti dodekaeder d12: 

Egipt, 3. st. pr. n. št. [9] 

 
Slika 6: Kocka iz 

bambusa d18: Kitajska, 2. st. p. 

n. št. [10] 

 
Slika 7: Bronasta kocka 

d18 z intarzijo zlata, 

srebra, turkiza, ahata: 

Kitajska, 2. st. p. n. št. [10] 

 

 Kocke danes  

Danes se pri različnih igrah uporabljajo različne vrste igralnih kock, ki imajo na ploskvah pike, 

števila ali druge znake, slike in zapise (za backgamon 16 mm, poker kocke 16 mm, Fudge dice 

6d in 12d,  poliedri 4d, 6d, 8d, 10d, 12d, 20d za igre D&D, Exalted ipd.). 
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Slika 8: Kocke d6 s številskimi 

oznakami  

 
Slika 9: Poker kocke d6 [8] 

 
Slika 10: Kocke Fudge d6 [8] 

   

 
Slika 11: Kocke Fudge d12 [8] 

 
Slika 12: Kocke v obliki 

platonskih poliedrov [8] 

 
Slika 13: Kocke-poliedri pri igri 

Dungeons&Dragons [8] 

 

Najpogosteje se uporabljajo igralne kocke s 6 ploskvami (heksaeder), ki imajo rahlo obrušene 

1,6 cm dolge robove. Na ploskvah je razporejenih od 1 do 6 pik, običajno tako, da je vsota pik 

na nasprotnih ploskvah vedno 7 (1+6, 2+5, 3+4), razlikujejo pa se v nekaterih lastnostih. 

 

 
Slika 14: Različne kocke s šestimi ploskvami [8] 

 

 
Slika 15: Orientacija kock [8] 

Kocke so lahko pozitivno ali negativno orientirane. 

Orientacijo določimo tako, da izberemo tri ploskve, ki 

imajo skupno oglišče, in opazujemo smer, v katero 

narašča število pik na teh ploskvah. 

 

  

 

 

 

Slika 16: Azijski (zgoraj) in zahodni 

(spodaj) tip igralnih kock d6 [8] 

Kocke azijskega in zahodnega tipa se razlikujejo v 

velikosti in položaju pik. Pri azijskem tipu kock so pike 

različnih velikosti. Pike na posamezni ploskvi so stisnjene 

bolj v središče ploskve in so obarvane z dvema barvama 

– 1 pika in 4 pike so vedno obarvane z rdečo barvo. 
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Slika 17: Casino kocke [11] 

Kot posebnost je potrebno omeniti casino kocke, ki jih 

uporabljajo v igralnicah. So zelo natančno izdelane, 

imajo manj obrušene robove, na ploskvah pa imajo 

zapisano serijsko številko ter ime igralnice.  

 

2.2 O pojmu »statistika« 

Statistika je znanost, ki se ukvarja z obdelavo velikega števila podatkov. Prvi zapisi o uporabi 

statistike so zelo stari. Gre za podatke o velikosti čred, zalogah žita, prebivalcih in njihovem 

premoženju ter davkih, zbirali pa so jih že Egipčani in Rimljani. Zato ne preseneča, da beseda 

statistika izhaja iz latinskega izraza staticum collegium, kar pomeni predavanje o državnih 

zadevah. Na začetku je šlo res samo za zbiranje za državo pomembnih podatkov, pozneje pa 

so bile razvite metode, s katerimi so na podlagi zbranih podatkov lahko opisovali množične 

pojave. Do razcveta statistike je prišlo šele v 20. stoletju. Najpomembnejši znanstveniki na 

področju statistike so: S. D. Poisson, K. Pearson in C. F. Gauss.  [12] 

 

Statistično raziskavo izvedemo na veliki množici elementov, ki ji rečemo populacija. Če je 

populacija zelo velika, jo izvedemo na vzorcu. Pri tem se poskušamo z rezultati čim bolj 

približati rezultatom, ki bi jih dobili na populaciji. Statistika vključuje zbiranje, obdelavo, 

analizo in predstavitev podatkov, ki se navezujejo na množične pojave. 

 

 Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov je izhodišče vsake statistike. Podatki so lahko številski ali opisni. Pridobimo 

jih lahko na različne načine, z opazovanjem, merjenjem, anketiranjem …   

 

 Obdelava podatkov 

Naloga statistike je, da iz velikega števila podatkov ali meritev sestavi čim boljšo informacijo. 

Statistična obdelava je postopek, s katerim te podatke predstavimo tako, da nam omogočajo 

njihovo globlje razumevanje. Na osnovi dobljene informacije lahko potem delamo zaključke in 

sprejemamo različne odločitve. 

 

 Analiza in predstavitev podatkov 

Analiza podatkov je najpomembnejši del vsake empirične raziskave. Pri potrjevanju hipotez si 

pomagamo z različnimi statističnimi testi, npr. s testom hi kvadrat. Rezultate raziskave 

predstavimo s tabelami in z grafikoni. V statistični raziskavi lahko nastopa več parametrov, 

najpogosteje uporabljena sta srednja vrednost (aritmetična sredina, mediana in modus) in 

razpršenost podatkov (variacijski razmik, varianca in standardni odklon). [13]  
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Statistika v naravoslovju 

 

Danes se statistika uporablja kot orodje za opisovanje množičnih pojavov na vseh znanstvenih 

področjih. V naravoslovju ima kar dvojno vlogo, nastopa kot znanstvena metodologija in kot 

znanstvena teorija.[14] 

 

 Znanstvena metodologija 

O problemu merskih napak je razpravljal že Galileo Galilei v 17. stol. Trdil je (povzeto po [14]): 

- da so merske napake neizogibne in da so majhne napake pogostejše kot velike 

- da so napake simetrične, torej enako nagnjene k podcenitvi kot precenitvi 

- da je prava vrednost opazovane konstante v bližini največje gostote meritev 

- da se vplivu napak izognemo s kombinacijo več opazovanj 

- da je povprečje boljši približek prave vrednosti kot posamezne meritve 

 

Fizikalnih količin kljub razvoju tehnologije in merilne tehnike ne moremo meriti poljubno 

natančno. Vzroki za napake so zelo različni. Zaradi nenatančnosti same merilne naprave pride 

do sistemskih napak. Zaradi negotovosti merilnih pogojev (npr. prepozno sprožena štoparica) 

in zunanjih pogojev (npr. temperature) pa pride do slučajnih napak. Zato pri zapisu izmerjene 

količine dodamo še negotovost ali napako, s katero je ta količina izmerjena, npr.  𝑡 = 9,7 𝑠 ±

0,2𝑠. [15] 

 

Slučajno napako določimo statistično, tako da meritev večkrat ponovimo. Če napravimo 𝑁 

meritev in dobimo izmerke 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁, potem lahko izračunamo povprečni izmerek  

�̅� =
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑁

𝑁
=  

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1  in povprečni kvadrat odstopanj od povprečja 𝜎1

2 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 . 

Če so meritve posameznih izmerkov med seboj neodvisne, potem bo pri nadaljnjem merjenju 

približno 2/3 izmerkov padlo znotraj intervala [�̅� − 𝜎1, �̅� + 𝜎2], 1/3 izmerkov pa izven tega 

intervala.  

 

Ker pa nobeden od izmerkov 𝑥𝑖 ni absolutno natančen, tudi povprečni izmerek �̅� in napaka 

izmerka 𝜎1 vsebujeta neko napako ali negotovost.  

Za napako povprečja velja   𝜎𝑁 =
𝜎1

√𝑁−1
 , za napako napake pa velja 𝜎𝜎 =

𝜎𝑁

√2(𝑁−2)
 .  

Kot končni zapis meritve zapišemo torej povprečno vrednost meritve, poleg nje še napako 

povprečja 𝑥 = �̅� ± 𝜎𝑁. [15]  

 

 Fizikalna teorija  

Pri raziskovanju in opisovanju pojavov, ki so povezani z atomi in molekulami, nujno 

potrebujemo statistiko in verjetnost. Kot primer lahko vzamemo načelo nedoločenosti v 

kvantni mehaniki in Maxwellovo uvedbo hitrostne porazdelitve molekul v plinu. [14] 
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Slika 18: Hitrostna porazdelitev molekul v plinu [14] 

 

2.3 O pojmu »verjetnost« 

Statistične metode temeljijo na teoriji verjetnosti. O statistiki govorimo, kadar imamo 

populacijo ali vzorec, na katerem izvedemo neko meritev ali raziskavo. Izberemo 

spremenljivko, statistične metode za izračun parametrov in na osnovi teh parametrov 

oblikujemo sklepe in zaključke o opazovanem pojavu. O verjetnosti pa govorimo, kadar 

obstaja miselni model in na osnovi tega modela sklepamo, kaj bi se zgodilo, če bi izvedli nek 

poskus oz. če bi nek pojav opazovali. Pogosto statistiko in verjetnost povežemo. Ko izvedemo 

neko raziskavo in izdelamo statistično analizo, lahko te rezultate primerjamo z rezultati, ki bi 

jih dobili na osnovi verjetnostnega modela.    

2.3.1 Začetki verjetnosti 

Naključnost so poznale že stare civilizacije pred 5000 leti, a so jo razlagale kot voljo bogov. 

Dokaj hitro se je razširila na področje zabave in igralništva. In prav iz vrst hazarderjev je prišla 

pobuda za znanstveni pogled v verjetnost.  V 17. stol. sta jo začela raziskovati Pascal in Fermat. 

Ugotovila sta, da se za slučajnostjo skriva neke vrste »urejenost«, ki pa se pokaže šele na dolgi 

rok. Iskala sta načine za opisovanje napovedljivih vzorcev, in tako se je rodila teorija 

verjetnosti, ki jo lahko razumemo kot matematični opis slučajnosti. [16] 

2.3.2 Osnovni pojmi v verjetnosti 

Osnovni elementi verjetnostnega računa so poskus, dogodek in verjetnost dogodka. 

 

(A) Poskus  

Poskus je dejanje, ki se odvija po natanko določenih pravilih in nadzorovanih pogojih. 

Označimo ga z velikimi črkami s konca abecede, npr. 𝑋, 𝑌, 𝑋1, 𝑋2. Primer poskusa je metanje 

igralne kocke. 

https://udomacenastatistika.files.wordpress.com/2013/05/700px-maxwellboltzmann-en-svg.png
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(B) Dogodek 

Dogodek je pojav, ki ga pri poskusu opazujemo in se v poskusu zgodi ali pa se ne zgodi. 

Zapišemo ga z veliko črko z začetka abecede, npr. 𝐴, 𝐵, 𝐶. Poznamo tri vrste dogodkov: 

 gotov dogodek – to je dogodek, ki se zgodi pri vsaki ponovitvi poskusa. Primer: pri metu 

igralne kocke pade manj kot 7 pik; 

 nemogoč dogodek – to je dogodek, ki se v nobeni ponovitvi poskusa ne zgodi. Primer: pri 

metu igralne kocke pade več kot 6 pik; 

 slučajni dogodek – to je dogodek, ki se v nekaterih ponovitvah poskusa zgodi, v nekaterih 

pa ne. To pomeni, da je dogodek odvisen tudi od drugih dejavnikov in ne samo od pravil, 

po katerih izvajamo poskus. Primer: pri metu igralne kocke pade 5 pik.  

 

Prav slučajni dogodek je najbolj zanimiv, saj ne moremo vnaprej napovedati, ali se bo zgodil 

ali ne. Ko poskus ponavljamo, si ponovitve, v katerih se dogodek zgodi, in tiste, v katerih se ne, 

sledijo povsem nepredvidljivo. Moti se, kdor misli, da se bodo dogodki, ki so se pri ponavljanju 

poskusa redko zgodili, v nadaljevanju ponavljanja poskusa zgodili bolj pogosto. To zmoto 

poznamo pod imenom kockarjeva zmota. Po besedah A. Slavec je avgusta 1913 na ruleti 

igralnice v Monte Carlu kroglica kar 26-krat zapored padla na črno barvo. Kockarji, ki so v teh 

igrah pričakovali, da bo kroglica padla na rdečo barvo, so množično izgubljali velike vsote 

denarja.[17] 

 

Izkušnje kažejo, da tudi za slučajne dogodke veljajo neki zakoni, imenovani verjetnostni ali 

statistični zakoni, vendar je pri tem potrebno narediti veliko število ponovitev poskusa. Če 

poskus 𝑋 ponovimo 𝑛-krat in se pri tem dogodek 𝐴 zgodi 𝑘-krat, lahko izračunamo 𝑓(𝐴), to je 

relativna frekvenca dogodka 𝐴.   

 

𝑓(𝐴) =
𝑘

𝑛
 …... relativna frekvenca dogodka A     

𝑘 …………….... frekvenca dogodka 𝐴 

𝑛……………..… število neodvisnih ponovitev poskusa 

 

Za relativno frekvenco velja: če poskus 𝑋 dolgo ponavljamo, se relativna frekvenca slučajnega 

dogodka po navadi stabilizira pri določeni vrednosti, in sicer skoraj zmeraj tem bolj, čim večje 

je število ponovitev poskusa  𝑋. [18]   Velja:  

 

lim
𝑛→∞

𝑓(𝐴) = 𝑝. 

 

(C) Verjetnost dogodka 

Verjetnost dogodka je število oz. mera za verjetnost dogodka in ga zapišemo 𝑃(𝐴). Poznamo 

različne definicije verjetnosti dogodka. 
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Statistična verjetnost: Verjetnost 𝑃(𝐴) dogodka 𝐴 v danem poskusu je število 𝑝, h kateremu 

se z naraščanjem ponovitev poskusa približuje relativna frekvenca poskusa 𝑓(𝐴) in se pri tem 

številu tudi ustali.[18] Relativno frekvenco določimo statistično, torej z zbiranjem podatkov. 

Zato statistični verjetnosti rečemo tudi empirična (eksperimentalna) verjetnost [19]  

𝑃(𝐴) =  lim
𝑛→∞

𝑓(𝐴) ≈ 𝑝 =  
𝑘

𝑛
 . 

 

Verjetnost dogodka se vedno nanaša na točno določen poskus, ki poteka pod določenimi 

pogoji. Če se ti pogoji spremenijo, se spremeni tudi verjetnost dogodka. 

 

 
Slika 19: Delež metov, ko pri metu kovanca pade glava [28] 

 

Klasična verjetnost: Računanje verjetnosti s pomočjo ponavljanja poskusov je zamudno. Zato 

rajši uporabimo klasično definicijo verjetnosti: verjetnost dogodka 𝐴 je število 𝑃(𝐴) =  
𝑚

𝑛
. Pri 

tem je 𝑛 število vseh možnih izidov za dogodek 𝐴 in 𝑚 število vseh za nas ugodnih izidov za 

dogodek 𝐴. Oglejmo si preprost primer: 

 

Poskus: metanje igralne kocke 

Dogodek A: pade 6 pik 

Možni izidi: pade 1 pika, padeta 2 piki, padejo 3 pike, padejo 4 pike, pade 5 pik, pade 6 pik 

Ugodni izid: pade 6 pik     

Verjetnost dogodka A:     𝑃(𝐴) =  
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖ℎ 𝑖𝑧𝑖𝑑𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑚𝑜ž𝑛𝑖ℎ 𝑖𝑧𝑖𝑑𝑜𝑣
=  

1

6
   

 

Tabela 1: Prikaz ugodnih in vseh možnih izidov dogodka A 

Število ugodnih izidov dogodka A 
 

Število vseh možnih izidov dogodka A 
 

2.3.3 Operacije z dogodki   

Vsota (unija) dogodkov 𝐴 in 𝐵 je dogodek, ki se zgodi, če se zgodi vsaj eden od dogodkov 𝐴 in 

𝐵. Vsoto dogodkov zapišemo 𝐴 + 𝐵 ali 𝐴 ∪ 𝐵. 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 
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Produkt (presek) dogodkov 𝐴 in 𝐵 je dogodek, ki se zgodi, če se zgodita dogodka 𝐴 in 𝐵 hkrati. 

Produkt dogodkov zapišemo 𝐴𝐵 ali 𝐴 ∩ 𝐵. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) 

Primer: [19]   

Poskus: met ene kocke 

Dogodek 𝐴: pade sodo število pik 

Dogodek 𝐵: pade več kot 3 pike  

 
Tabela 2: Prikaz unije in preseka dogodka A in dogodka B [19] 

Unija dogodkov 
Pade sodo število pik ali pade več kot 3 pike. 

Presek dogodkov 

Pade sodo število pik in hkrati več kot 3 pike. 

  

𝑃(𝐴) =
3

6
        𝑃(𝐵) =

3

6
      𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =

4

6
     𝑃(𝐴) =

3

6
       𝑃(𝐵) =

3

6
      𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =

2

6
 

 

2.3.4 Lastnosti verjetnosti  

Obe definiciji verjetnosti dogodka imata skupne naslednje lastnosti, ki jih poznamo pod 

imenom aksiomi verjetnosti [18]: 

 

 Verjetnost slučajnega dogodka pri velikem številu ponovitev je nenegativno število, za 

katerega velja ocena  0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1.  

 Verjetnost gotovega dogodka G je enaka 1, 𝑃(𝐺) = 1. 

 Verjetnost nemogočega dogodka je enaka 0, 𝑃(𝑁) = 0.  

 Verjetnost vsote nezdružljivih dogodkov 𝐴 in 𝐵, torej velja 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝑁, je enaka vsoti 

verjetnosti posameznih dogodkov: 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵). 

 Verjetnost, da se dogodek 𝐴 ne zgodi, oz. verjetnost nasprotnega dogodka 𝐴´ je enaka 

razliki med 1 in verjetnostjo dogodka 𝐴,  𝑃(𝐴´) = 1 − 𝑃(𝐴). 

 

Obe definiciji (klasična in statistična) veljata le, če so vsi izidi enako možni oz. enako verjetni. 

V tem primeru pravimo, da gre za simetričen vzorčni prostor. Na primeru meta poštene kocke 

to pomeni, da so verjetnosti posameznih dogodkov med seboj enake. Torej za met poštene 

kocke velja 

𝑃(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) = 𝑃(2 𝑝𝑖𝑘𝑖) = ⋯ = 𝑃(6 𝑝𝑖𝑘) =
1

6
. 

 

Včasih pa je simetričnost vzorčnega prostora težko zagotoviti. Tak primer je npr. metanje 

nepoštene kocke.  Verjetnosti za posamezni izid se v tem primeru med seboj razlikujejo, torej 

gre za nesimetričen vzorčni prostor in zanj upoštevamo aksiomatično definicijo verjetnosti.  
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Aksiomatična definicija: Verjetnost definira kot preslikavo, ki vsakemu elementarnemu 

dogodku iz množice vseh dogodkov nekega poskusa priredi realno število, če zadošča trem 

aksiomom ruskega matematika Kolgomorova: [20]  

 Funkcija je pozitivna, 𝑃(𝐴) ≥ 0.   

 Funkcija je normirana, 𝑃(𝐺) = 1.   

 Če velja 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝑁, potem je  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵). 

 

Izračun verjetnosti dogodka iz nesimetričnega vzorčnega prostora je možen le v primeru, če 

poznamo posamezne verjetnosti elementarnih dogodkov 𝑃(𝐸𝑖) = 𝑝𝑖. Velja  

∑ 𝑝𝑖 

𝑛

𝑖=1

= 1. 

2.4 Verjetnostne porazdelitve 

2.4.1 Spremenljivke 

Kadar je izid poskusa odvisen od naključja, potem količino, ki jo merimo, imenujemo slučajna 

spremenljivka. Glede na množico števil, ki jih lahko zavzame slučajna spremenljivka, ločimo 

diskretne in zvezne slučajne spremenljivke.  

 

Diskretne slučajne spremenljivke 

Primer slučajne diskretne spremenljivke je število pik 𝑥 pri metu kocke, saj spremenljivka 𝑋 

lahko zavzame le nekaj diskretnih vrednosti (𝑥1,, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥6). Diskretno slučajno 

spremenljivko opišemo tako, da podamo vrednosti, ki jih ta zavzame, in verjetnosti, s katerimi 

so te vrednosti zavzete.  

 

Primer: poskus naj bo met igralne kocke  

Slučajna spremenljivka 𝑋: število pik, ki jih pokaže poštena kocka 

Vrednosti 𝑥𝑘, ki jih lahko zavzame slučajna spremenljivka 𝑋: 𝑥𝑘 , 𝑘 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  

Verjetnosti, ki jih spremenljivka 𝑋 lahko zavzame: 𝑃(𝑋 = 1) = 𝑃(𝑋 = 2) = ⋯ = 𝑃(𝑋 = 6) =
1

6
 

Spremenljivko 𝑋 lahko na kratko opišemo s porazdelitvijo:   

 

𝑋~ ( 
𝑥1,   𝑥2,  𝑥3,  𝑥 4,  𝑥5,  𝑥6

𝑝1,  𝑝 2,  𝑝3,  𝑝 4,  𝑝5,  𝑝6
)  = (

1, 2, 3,
1

6
,

1

6
,

1

6
,
    

4, 5, 6
1

6
,

1

6
,

1

6

) 

 

Zvezne slučajne spremenljivke 

Pri večini fizikalnih poskusov slučajna spremenljivka lahko zavzame poljubno realno vrednost 

in zato govorimo o zvezni slučajni spremenljivki. Taki sta npr. koordinati x in y zadetka pri 

izvajanju poskusov streljanja v tarčo. 
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2.4.2 Porazdelitve verjetnosti  

Pri statistični obravnavi slučajnega pojava nas zanima kakšna je verjetnost, da pri ponovitvi 

poskusa dobimo izbrani izid. Verjetnosti za vse možne izide ponazorimo v obliki porazdelitev. 

Glede na množico vrednosti, ki jih lahko zavzame slučajna spremenljivka, je porazdelitev lahko 

diskretna ali zvezna, glede na verjetnostno gostoto pa je porazdelitev lahko enakomerna, 

eksponentna ali Gaussova. Ker nas zanima statistika meta igralne kocke, se bomo v 

nadaljevanju osredotočili predvsem na porazdelitve, s katerimi jo bomo lahko čim bolje 

opisali. 

 

(A) Diskretne porazdelitve    

Porazdelitev diskretne slučajne spremenljivke dobimo tako, da poskus ponovimo 𝑍-krat in 

preštejemo vse izide 𝑁𝑘, ko se pojavi vrednost 𝑥𝑘, 𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝐾. Določimo 𝑝𝑘, to je 

verjetnost, da pri ponovitvi poskusa dobimo vrednost 𝑥𝑘: 

𝑝𝑘 =  
𝑁𝑘

𝑍
 ,        𝑘 = 1, 2, 3, … 𝐾,        ∑ 𝑁𝑘 = 𝑍𝐾

𝑘=1 . 

Porazdelitev verjetnosti za vse možne izide je normirana, zato je  ∑ 𝑝𝑘 =  
1

𝑍
∑ 𝑁𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐾
𝑘=1 = 1. 

Porazdelitev prikažemo s tabelo ali grafično s črtastim spektrom, tako da pri vsaki vrednosti 

𝑥𝑘 narišemo navpično daljico z višino 𝑝𝑘. [21]  

 

Met kocke lahko torej obravnavamo kot poskus, ki ima 6 možnih izidov (pade 1 pika, padeta 2 

piki, … , pade 6 pik). Ker vnaprej ne vemo, kakšen bo izid tega poskusa, pravimo, da je izid 

slučajna spremenljivka, ki lahko zavzame diskretne vrednosti 1, 2, 3, 4, 5 in 6. To pomeni, da 

za opis meta kocke zadošča verjetnostni model, ki vsebuje: 

- seznam vseh možnih izidov 

- verjetnost za vsakega od teh izidov  

Seveda pri tem pričakujemo, da se bo v velikem številu poskusov (metov kocke) vsak izid 

pojavil v enakem deležu, ki pri pošteni kocki znaša 1/6. In velja tudi obratno: če se vsak od izidov 

pojavi enako pogosto, pravimo, da je kocka poštena.  

 

Pogostost izidov [22]    

 

Poskus ponavljamo, tako da kocko kar naprej mečemo. Vsakič zabeležimo izid, to je vrednost 

slučajne spremenljivke 𝑋. Ko vržemo kocko 𝑁-krat, se določeni izid 𝑥𝑘 zgodi 𝑁𝑘-krat. Delež  
𝑁𝑘

𝑁
 

se z vsakim metom spremeni. Na začetku so te razlike očitne, potem pa se vedno bolj manjšajo 

in po velikem številu metov se ta delež ustali okrog neke limite vrednosti. Vsak od izidov se 

zgošča okrog svoje limite. S tem je definirana relativna frekvenca izida oz. pogostost 

posameznega izida   

 𝑃𝑘 =  lim
𝑁→∞

𝑁𝑘

𝑁
 . 

Čim večja je pogostost nekega izida, tem bolj verjetno se nam zdi, da bo posamezen poskus 

pokazal ravno ta izid. Ker je verjetnost normirana, velja tudi  ∑ 𝑃𝑘 = 1. 
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Pogostosti elementarnih izidov pokažemo v obliki frekvenčne porazdelitve izidov – s tabelo ali 

z diagramom. Pogostost se torej navezuje na množico poskusov, verjetnost pa na posamičen 

poskus. Izraz »verjetnost« lahko razumemo kot sinonim za izraz »pogostost«. [22]  

 

Primer:   

Pri 1200 metih kocke (N = 1200) pade šestica 200-krat (N6 = 200). 

Pogostost izida, da pade šestica je  𝑝6 = 𝑃(𝑋 = 6) =
𝑁6

𝑁
=

200

1200
=

1

6
≈ 0,167.   

 

(B) Zvezne porazdelitve  [21] 

Porazdelitev zvezne spremenljivke je v celoti povzeto po viru [21]. Dobimo jo tako, da poskus 

ponovimo 𝑍-krat. Določimo interval, znotraj katerega se pojavljajo vrednosti 𝑥 slučajne 

spremenljivke 𝑋. Interval razdelimo na 𝐾 podintervalov ∆𝑥 in preštejemo vse izide 𝑁𝑘, ki 

padejo znotraj 𝑘-tega podintervala. Tako kot pri diskretnih spremenljivkah tvorimo verjetnosti  

∆𝑝𝑘 =  
𝑁𝑘

𝑍
 . 

Zanima nas, kako je verjetnost porazdeljena po posameznih podintervalih, zato vpeljemo 

pojem gostote verjetnosti kot 

𝑤𝑘 =  
∆𝑝

∆𝑥
 ;      0 ≤ 𝑤 ≤ 1. 

 

Upoštevamo  ∆𝑝𝑘 =  
𝑁𝑘

𝑍
  in dobimo: 𝑤𝑘 =  

∆𝑝

∆𝑥
=  

𝑁𝑘

𝑍 ∆𝑥
,        𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝐾. 

Gostoto verjetnosti prikažemo s histogramom. Tu se stolpci s širino ∆𝑥 in višino 𝜔𝑘 med seboj 

dotikajo.   

 

Da bo porazdelitev čim boljša, večamo število poskusov Z in manjšamo velikost podintervalov. 

V limiti, ko gre 𝑍 → ∞  in ∆𝑥 → 0, gostota verjetnosti preide iz diskretne v zvezno funkcijo. 

𝑤(𝑥) =  lim
∆𝑥→0

∆𝑝(𝑥)

∆𝑥
=  

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

 

Za dovolj majhen interval ∆𝑥 je verjetnost, da pri ponovitvi poskusa pade vrednost slučajne 

spremenljivke znotraj intervala (𝑥 −
1

2
∆𝑥)  ≤ 𝑥 ≤ ( 𝑥 +

1

2
∆𝑥) , enaka produktu 𝑤(𝑥) ∆𝑥:  

∆𝑝 =  𝑤(𝑥)∆𝑥. 

 

Če pa interval razširimo na [𝑎, 𝑏], moramo verjetnosti po vseh podintervalih intervala [𝑎, 𝑏] 

sešteti: ∆𝑝 = ∑ ∆𝑝𝑘 =  ∑ 𝑤𝑘∆𝑥. Pri zvezni verjetnostni gostoti ta vsota preide v integral  

∆𝑝 = ∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

. 

Verjetnost, da 𝑋 zavzame vrednost med a in b, je  𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
.  

 

Zapisano verjetnost si lahko predstavljamo kot ploščino pod krivuljo 𝑤(𝑥) na intervalu [𝑎, 𝑏]. 

Integracijske meje lahko razširimo na interval [−∞, ∞] in ker je porazdelitev verjetnosti 

normirana, lahko zapišemo  ∑ ∆𝑝𝑘 = ∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞
= 1. [21] 
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2.4.3 Povprečje in standardni odklon  

Parametra, s katerima najpogosteje opišemo verjetnostne porazdelitve sta povprečna 

vrednost slučajne spremenljivke �̅�  in  standardni odklon 𝜎. 

 

Povprečna vrednost 

Povprečno vrednost imenujemo tudi povprečje, aritmetična sredina, včasih pa tudi 

pričakovana vrednost. Če izvedemo 𝑍 ponovitev poskusa in beležimo vrednosti slučajne 

spremenljivke 𝑥1, 𝑥2, . … , 𝑥𝑘, potem je povprečna vrednost slučajne spremenljivke 

�̅� =  
1

𝑍
∑ 𝑥𝑖

𝐾

𝑖=1

 . 

Če je 𝑍 zelo velik, je tak način računanja zamuden. Pomagamo si takole: če je 𝑘 število vseh 

možnih izidov, rajši preštejemo, kolikokrat se je zgodil posamezen možen izid našega poskusa 

– štejemo, kolikokrat pade 𝑥1, kolikokrat 𝑥2, …, kolikokrat 𝑥𝑘 , in tvorimo vsoto, pri čemer 𝑘 

označuje različne možne izide poskusa: [23] 

�̅� =  
1

𝑍 
(𝑁1𝑥1 + 𝑁2𝑥2 + ⋯ ) =  

1

𝑍
∑ 𝑁𝑘𝑥𝑘

𝐾

𝑖=1

=  ∑ 𝑝𝑘𝑥𝑘

𝐾

𝑖=1

 . 

Standardni odklon   

Standardni odklon (ali standardna deviacija ali efektivna napaka meritve) 𝜎 je ena od mer, s 

katero opišemo razpršenost podatkov. Pove nam, kako so podatki razpršeni okoli aritmetične 

sredine. Imamo podatke  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑁 in njihovo aritmetično sredino �̅� . Za vsak podatek 

izračunamo njegov odklon od povprečja in dobimo 𝑥1 −  �̅�,   𝑥2 − �̅�,   𝑥3 −  �̅�, … , 𝑥𝑁 −  �̅�.  

    

 
Slika 20: Odkloni od povprečja 

  

 

Ker je vsota vseh odklonov 0, bomo vsakega od odklonov kvadrirali in izračunali povprečje 

dobljenih kvadratov odklona od aritmetične sredine 

𝜎 = √
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 −  �̅�)2 + (𝑥3 −  �̅�)2 + ⋯ + (𝑥𝑁 −  �̅�)2

 𝑁
 . 

 

Če je podatkov veliko, je tako računanje zamudno, zato ravnamo podobno kot pri računanju 

povprečij, torej preštevamo, kolikokrat dobimo izid  z vrednostjo 𝑥1, kolikokrat izid  𝑥2, … , 𝑥𝑘, 

in dobimo 

𝜎 = √
𝑁1(𝑥1 −  �̅�)2 + 𝑁2(𝑥2 − �̅�)2 + 𝑁3(𝑥3 − �̅�)2 + ⋯ + 𝑁𝑘(𝑥𝑘 − �̅�)2

𝑁
 . 
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Dobljeno enačbo lahko preoblikujemo in zapišemo na več načinov: 

𝜎 = √𝑥2 ̅̅ ̅̅ −  �̅�2
          𝜎 = √∑ 𝑁𝑘(𝑥𝑘− �̅�)2𝐾

𝑘=1

𝑁
      𝜎 = √∑ 𝑝𝑘(𝑥𝑘 −  �̅�)2𝐾

𝑘=1  

 

Standardni odklon 𝜎 nam torej opisuje odstopanje podatkov od aritmetične sredine. Pravimo 

tudi, da je standardni odklon mera za razpršenost porazdelitve verjetnosti.  

Namesto standardnega odklona se včasih kot mero za razpršenost podatkov uporablja tudi 

kvadrat standardnega odklona 𝜎2. To število se imenuje varianca ali disperzija in predstavlja 

povprečje kvadratov odmikov podatkov od aritmetične sredine. Večja kot je varianca, bolj so 

podatki razpršeni. [26]  

2.4.4 Tri posebne verjetnostne porazdelitve   

(A) Enakomerna [21] 

Za enakomerno diskretno spremenljivko velja   𝑝1 =  𝑝2 =  𝑝3 = ⋯ =  𝑝k = konst . 

Torej velja  ∑ 𝑝𝑘
𝐾
𝑖=1 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡  in zato  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 =  

1

𝐾
 . 

 

Pri enakomerni zvezni porazdelitvi je verjetnostna gostota v danem intervalu [a, b] 

konstantna, zunaj intervala pa je enaka nič. Upoštevamo torej  𝑤(𝑥) = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. Zato velja 

 

∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑏

𝑎
  in  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 =  

1

𝑏−𝑎
 . 

 

Verjetnost si v tem primeru lahko predstavljamo kot ploščino pravokotnika nad intervalom 

[𝑎, 𝑏] in višino  
1

𝑏−𝑎
 . [21] 

 

(B) Eksponentna [24] 

Eksponentna porazdelitev je značilna za naravne pojave, kot je npr. radioaktivni razpad. Za 

eno samo jedro namreč ne moremo nikoli z gotovostjo trditi, kdaj bo razpadlo. Vemo pa, da 

je verjetnost za razpad v nekem časovnem intervalu odvisna samo od dolžine tega intervala in 

prav nič od starosti jedra. Z  bomo označili lastnost opazovanega nuklida (razpadno 

konstanto), čas 𝑡 pa ima vlogo parametra. Verjetnosti za razpad merijo v jedrski fiziki tako, da 

pripravijo veliko število 𝑁 jeder in preštejejo število razpadov 𝑋(𝑡) v času 𝑡 . Verjetnost za 

razpad na časovno enoto potem opišejo z verjetnostno gostoto [24] 

 

𝑤(𝑡) = 𝑝(𝑡) =  𝑒−𝑡. 

 

V splošnem za verjetnostno gostoto upoštevamo 

𝑤(𝑥) = 𝐴𝑒−𝑥  𝑧𝑎 𝑥 ≥ 0  in  𝑤(𝑥) = 0   𝑧𝑎 𝑥 < 0. 

 

Torej velja ∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥 = 1   𝑖𝑛  𝐴 =  
∞

0
. [21] 
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Graf 1: Eksponentna verjetnostna porazdelitev [25] 

 

 

(C) Gaussova [24] [26] 

Pri njej je gostota verjetnosti eksponentno odvisna od kvadrata neodvisne spremenljivke 𝑥 

𝑤(𝑥) ∝ 𝑒−
1

2
𝑥2

. 

Če porazdelitev premikamo po abscisni osi in ji spreminjamo merilo, lahko 𝑥 zamenjamo z  
𝑥−�̅�

𝜎
, 

in ko verjetnost še normiramo, dobimo za gostoto verjetnosti 

𝑤�̅�,𝜎(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
(𝑥−�̅�)2

2𝜎2  . 

Funkcija je simetrična glede na točko �̅� in ima tam maksimum. Z  dvakratnim odvajanjem pa 

ugotovimo, da ima krivulja 𝑤(𝑥) prevoja pri 𝑥 ± 𝜎. Torej nam �̅� pove, kje je vrh porazdelitve, 

parameter 𝜎 pa je mera za njeno širino. Ploščina pod krivuljo 𝑤(𝑥) je enaka skupni verjetnosti, 

torej je enaka 1. [24] 

 

 
Graf 2: Primer Gaussove verjetnostne porazdelitve 

 

Krivulja 𝑤(𝑥), ki opisuje verjetnostno gostoto slučajne spremenljivke 𝑋, se imenuje Gaussova 

krivulja po nemškem matematiku Carlu Friedrichu Gaussu (1777–1855).  Včasih ji rečemo tudi 

normalna krivulja. Že samo ime nam pove, da z njo lepo opišemo porazdelitev frekvenc 

izmerkov pri zaporednih merjenjih neke količine v normalnih pogojih, torej takrat, ko pri 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

V
er

je
tn

o
st

 P
(t

)

Čas t/T

Verjetnost P(t), da jedro v času t še ni razpadlo

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64



 

17 

 

merjenju ne delamo sistematičnih napak, ampak so napake povsem slučajne narave. Izmerki 

oz. vrednosti slučajne spremenljivke 𝑋 lahko zavzamejo poljubno realno vrednost, zato je 

normalna porazdelitev ena od zveznih porazdelitev. [26] 

 

Gaussova ali normalna porazdelitev je značilna za mnoge množične pojave, nekatere od 

porazdelitev pa si ji z večanjem števila ponovitev poskusa lepo približajo. Kot primer lahko 

navedemo naravne pojave (naključno padanje kroglice po ožebljeni deski, višina človeka), pa 

tudi množične pojave, ki so posledica človekovega delovanja (uspeh na maturi, višina 

zavarovalnih polic). [22] [27] 

 

 
Slika 21: Naključno padanje kroglic [22] 

 
    Slika 22: Porazdelitev višin zavarovalnih polic [27] 

 

Da je spremenljivka 𝑋 normalno porazdeljena, na kratko napišemo 𝑋 ~ 𝑁(�̅�, 𝜎). Gaussova 

krivulja ima simetrično zvonasto obliko.  V enačbi krivulje nastopata dva parametra, �̅� in 𝜎: 

 

1. parameter �̅�  se imenuje  povprečje, povprečna vrednost ali aritmetična sredina, včasih pa 

ga imenujemo tudi matematično upanje, in ga označimo 𝑀. Ta parameter določa lego krivulje 

na abscisni osi. Največjo verjetnostno gostoto (oz. vrh krivulje) najdemo pri 𝑥 = �̅�, tj. pri 

aritmetični sredini. Torej je povprečje �̅� enako najpogostejšemu izmerku, ki ga imenujemo tudi 

modus 𝑀𝑜. Zaradi simetričnosti pa sta aritmetična sredina in modus enaka mediani 𝑀𝑒. 

Vrednosti levo in desno od aritmetične sredine imajo vse manjšo verjetnostno gostoto. 

 

2. parameter 𝝈 imenujemo standardni odklon, standardna deviacija, včasih tudi efektivna 

napaka. S tem parametrom merimo razpršenost podatkov okoli aritmetične sredine, zato 

vpliva na obliko oz. sploščenost (širino) krivulje. Čim manjši je 𝜎, tem bolj izrazito je teme 

krivulje in tem bolj je krivulja stisnjena okrog temena. [18] 

 

Potem ko so znanstveniki zbrali, uredili in analizirali mnogo različnih pojavov, pri katerih je bila 

slučajna spremenljivka normalno porazdeljena, so ugotovili, da imajo vse te porazdelitve nekaj 

skupnega – na določen interval pade enak odstotek vrednosti te spremenljivke oz. enak 

odstotek izvedenih meritev.  
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Tabela 3: Intervali za odstopanje od povprečja 

Interval 
Delež podatkov oz. % 
izmerkov, ki pripadajo 
intervalu 

 

(�̅� − 𝜎, �̅� + 𝜎 ) 68,27 % 

(�̅� − 2𝜎, �̅� + 2𝜎 ) 95,45 % 

(�̅� − 3𝜎, �̅� + 3𝜎 ) 99,73 % 

 

Iz tabele je razvidno tudi:  

 da 31,73 % podatkov odstopa od povprečne vrednosti za več kot 1𝜎 

 da samo 4,55 % podatkov odstopa od povprečne vrednosti za več kot 2𝜎 

 da le 0,27 % podatkov odstopa od aritmetične sredine za več kot 3𝜎 

2.4.5 Zakon velikih števil in Centralni limitni izrek   

Zakon velikih števil  

Zakon velikih števil pravi: 

 da bo po velikem številu ponovitev slučajnega pojava delež ponovitev, v katerih se 

pojavi vsak od izidov, vedno bližji verjetnosti tega izida 

 da se z večanjem števila poskusov povprečna vrednost izida približuje pričakovani 

vrednosti 

 

Zakon velikih števil torej naravno zaokroži idejo verjetnosti. Najprej smo ugotovili, da so 

nekateri pojavi slučajni, vendar na dolgi rok kažejo zakonitosti, ki jih opišemo s pomočjo pravil 

verjetnosti. Vendar so ta pravila matematične idealizacije, ki nam podajo teoretične rezultate. 

Zakon o velikih številih poveže to teoretično verjetnost z empiričnimi rezultati, saj pravi, da se 

bo po velikem številu poskusov delež tistih, v katerih se pojavi za nas ugoden izid, približeval 

verjetnosti tega izida. [18] [28] 

 

Centralni limitni izrek   

Centralni  limitni izrek pravi, da porazdelitve slučajnih pojavov po velikem številu neodvisnih 

ponovitev težijo k normalnim. Zato nam omogoča, da analiziramo slučajne pojave in 

predvidimo njihove izide, seveda če imamo na voljo večje število podatkov.  

 

Centralni limitni izrek govori o porazdelitvi aritmetične sredine neodvisnih slučajnih 

spremenljivk. Pravi, da [28]:  

 porazdelitev vsote konvergira proti normalni porazdelitvi, 

 da se z večanjem števila poskusov porazdelitev vsote približuje normalni porazdelitvi, 
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 da se z večanjem števila poskusov porazdelitev aritmetičnih sredin približuje normalni 

porazdelitvi,  

 da je standardni odklon te normalne porazdelitve (porazdelitve aritmetičnih sredin) enak 

standardnemu odklonu posamezne ponovitve poskusa, ki je deljen z √𝑛 

𝜎�̅� =
𝜎

√𝑛
 . 

2.5 Primerjava teoretične in izmerjene porazdelitve 

Besedilo tega poglavja je v celoti povzeto po viru [21]. V njem bomo pokazali kako izmerjeno  

porazdelitev verjetnosti primerjamo s teoretično oz. pričakovano porazdelitvijo. Za ilustracijo 

postopka bomo izvedli poskus z igralno kocko in presojali, ali so odstopanja v izmerjeni 

porazdelitvi še slučajne narave. Hipoteza H0, ki jo bomo preverili, se glasi: »Igralna kocka je 

pravična.« 

 

Mečemo igralno kocko in ta poskus ponovimo 120-krat (𝑍 = 120) ter beležimo frekvence 𝑁k 

posameznih izidov. Število pik pri metu kocke je diskretna slučajna spremenljivka 𝑋. Njena 

zaloga vrednosti je množica {1, 2, 3, 4, 5, 6}, ki smo jo razčlenili v 𝐾 razredov. V tem primeru je 

število razredov 𝐾 kar enako številu možnih izidov, torej je  𝐾 = 6.  

2.5.1 Pričakovane frekvence metov 

V idealiziranem oz. teoretičnem modelu pričakujemo: 

 enakomerno porazdelitev verjetnosti za posamezne izide, saj velja 

𝑝1 =  𝑝2 =  𝑝3 = ⋯ =  𝑝6 = konst =  
1

6
   , 

 pričakujemo tudi, da bo povprečno število metov  𝑁𝑘
̅̅̅̅ = 𝑝𝑘𝑍 =

1

6
∙ 120 = 20,   𝑘 = 1,2,3,4,5,6. 

2.5.2 Število hi kvadrat 

Pri eksperimentalno pridobljenih podatkih se frekvence posameznih izidov 𝑁k med seboj 

razlikujejo, zato se tudi verjetnosti 𝑝k za posamezne izide med seboj razlikujejo.  Vprašamo se 

lahko, kolikšne so te razlike, in: 

 ali so te razlike posledica statističnih odstopanj zaradi slučajnosti  

 ali pa so te razlike prevelike in gre za sistematično napako – morda kocka ni »pravična« in 

zato verjetnosti niso enake. 

 

Kvantitativni kriterij, na podlagi katerega lahko ugotovimo, ali so odstopanja od pričakovanih 

rezultatov le statistična, je število 𝜒2, ki ga imenujemo hi kvadrat. Izračunamo ga po enačbi, v 

katerih 𝑁𝑘 pomeni izmerjene frekvence, 𝑁𝑘
̅̅̅̅  pa teoretične frekvence, ki smo jih pričakovali na 

podlagi neke predpostavke ali modela, npr. predpostavke, da je kocka pravična: 

 𝜒2 = ∑
(𝑁𝑘 − 𝑁𝑘

̅̅̅̅ )2

𝑁𝑘
̅̅̅̅

𝐾

𝑘=1

 .  
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2.5.3 Porazdelitev po številu hi kvadrat 

Upoštevati moramo še, da so frekvence 𝑁𝑘 med seboj povezane, saj velja ∑ 𝑁𝑘 = 𝑍𝐾
𝑘=1 . Ko 

poznamo pet vrednosti, npr. 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4 in 𝑁5, je s tem določena tudi vrednost 𝑁6. To pomeni, da 

imamo v tem primeru 𝐾 − 1 ≡ 𝑓 prostostnih stopenj in da je povprečna vrednost 𝜒2 pri 

statističnih odstopanjih enaka številu 𝑓. Če bi ta poskus večkrat ponovili (večkrat po 120-krat 

vrgli kocko), bi dobili porazdelitev po številu 𝜒2. Ta porazdelitev je odvisna samo od enega 

parametra – od števila prostostnih stopenj 𝑓. Verjetnostna gostota, ki ustreza porazdelitvi 𝜒2, 

ima značilno zvonasto obliko in je pri velikem številu prostostnih stopenj 𝑓 vedno bolj podobna 

Gaussovi porazdelitvi z vrhom pri 𝑓 in širino 𝜎𝜒2 = √2𝑓 − 1.  

 

 
Slika 23: Verjetnostna gostota porazdelitve 𝟀2 

za vrednosti 𝒇 = 𝟔, 𝟏𝟎, 𝟐𝟎, 𝒊𝒏 𝟑𝟎. Črtkano je narisana Gaussova gostota. [21] 

 

Za dobro ujemanje je smiselno proglasiti vse tiste izide, ki padejo v primerno izbran interval 

okoli vrha porazdelitve 𝜒2, npr.: 

 Verjetnost, da pri odstopanjih, ki so le statistična, pade vrednost 𝜒2 znotraj intervala 

[𝑓 − 1𝜎𝜒2 , 𝑓 + 1𝜎𝜒2  ], je 68 %. 

 Verjetnost, da pri odstopanjih, ki so le statistična, pade vrednost 𝜒2 znotraj intervala 

[𝑓 − 2𝜎𝜒2 , 𝑓 + 2𝜎𝜒2  ], je 95 %. 

 Verjetnost, da pri odstopanjih, ki so le statistična, pade vrednost 𝜒2 znotraj intervala  

[𝑓 − 3𝜎𝜒2 , 𝑓 + 3𝜎𝜒2  ], je 99 %. 

2.5.4 Zanesljivost modela 

Če se izmerjene in teoretične porazdelitve dobro ujemajo, to še vedno ne pomeni, da je 

uporabljeni model pravilen. Morda smo meritve izvajali premalo natančno ali pa smo napravili 

premalo meritev in se »resničnih« odstopanj še ni dalo opaziti. Zato vprašanje obrnemo in se 

rajši vprašamo: »Ali obstaja statistično utemeljen razlog, da uporabljeni model lahko 

zavrnemo?« Odgovoru priredimo določeno 𝑧𝑎𝑛𝑒𝑠𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑝,   𝑝 = 1 − 𝑐, pri čemer je 𝑐 

verjetnost, da 𝜒2 zavzame večjo vrednost od neke mejne vrednosti ℎ, torej  

𝑐 = ∫ 𝑤𝜒2(𝑥)𝑑𝑥
∞

ℎ
. 
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S številom 𝒑 merimo zanesljivost, s katero model lahko zavrnemo. Mero za zanesljivost 

modela 𝑝 si izberemo glede na naravo opazovanega slučajnega pojava. Npr. 𝑝 = 0,95  pomeni, 

da z 95 %  zanesljivostjo lahko model zavrnemo. Če je število prostostnih stopenj zadosti 

veliko, da porazdelitev 𝜒2 lahko nadomestimo z Gaussovo, potem ustreza npr. 95 % 

zanesljivosti interval [𝑓 − 2𝜎𝜒2 , 𝑓 + 2𝜎𝜒2]. Če modela ne moremo zavrniti, pa tega ne smemo 

interpretirati kot verjetnost, da je model pravilen. 

 

Številu 𝒄 rečemo tudi stopnja tveganja ali stopnja značilnosti in ga interpretiramo kot 

verjetnost, da so kljub velikemu izmerjenemu številu 𝜒2 odstopanja od pričakovanih vrednosti 

še vedno statistična. Število 𝑐 lahko nazorno pokažemo s ploščino osenčenega lika pod krivuljo 

𝑤𝜒2(𝑥), ki leži desno od mejne vrednosti  𝜒2 = ℎ. Na mejno vrednost ℎ vplivata izbrana 

zanesljivost modela 𝑝 in število prostostnih stopenj 𝑓. 

 

 
Slika 24: Mejna vrednost h in kritično območje c [21] 

 

Mejno vrednost števila 𝝌𝟐(𝒇) = 𝒉 poiščemo v tabeli  𝑃(𝜒2(𝑓) > ℎ) = 𝑐 [19]. Vrednost 𝜒2, ki 

smo jo izračunali iz izmerjenih vrednosti, nato primerjamo z vrednostjo 𝜒2(𝑓), ki smo jo 

prebrali v omenjeni tabeli. Če je: 

 

 𝜒2 ≤ 𝜒2(𝑓), potem eksperimentalna vrednost 𝜒2 ne pade v kritično območje in lahko z 

zanesljivostjo 𝑝 trdimo, da modela ne moremo zavreči; 

 

 𝜒2 > 𝜒2(𝑓), potem eksperimentalna vrednost 𝜒2 pade v kritično območje in lahko z 

zanesljivostjo 𝑝 trdimo, da model lahko zavržemo. 

2.5.5 Izračun števila hi kvadrat za zgled s kockami 

Nadaljujmo z našim poskusom z začetka tega poglavja. V tabeli (št. 4) naj bodo zapisane 

eksperimentalno pridobljene frekvence posameznih izidov 𝑁k in teoretične frekvence 𝑁𝑘
̅̅̅̅ .  
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Tabela 4: Izmerjene in pričakovane frekvence metov v zgledu s kockami 

Možni izidi 𝑥k 1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

Izmerjene frekvence 
posameznega izida    

𝑁k 15 28 14 25 18 20 

Pričakovane teoretične 
frekvence 

𝑁k
̅̅̅̅  20 20 20 20 20 20 

Razlika med izmerjenimi 
in teoretičnimi  

𝑁k − 𝑁k
̅̅̅̅  -5 8 -6 5 -2 0 

Kvadrat razlike (𝑁k − 𝑁k
̅̅̅̅ )2 25 64 36 25 4 0 

 

 Postopek za izračun števila hi kvadrat 𝜒2 za izmerjene frekvence:    (1) 

V enačbo za izračun števila hi kvadrat vstavimo podatke o izmerjenih 𝑁k in teoretičnih 

frekvencah 𝑁k
̅̅̅̅ . Izračunamo razlike med izmerjenimi in teoretičnimi frekvencami in kvadrate 

dobljenih razlik. Nazadnje seštejemo vse člene. Dobljena vsota je število hi kvadrat, 𝜒2 = 7,7. 

 

𝜒2 = ∑
(𝑁𝑘−𝑁𝑘̅̅ ̅̅ )2

𝑁𝑘̅̅ ̅̅
𝐾
𝑘=1   

𝜒2 =
(𝑁1−𝑁1̅̅ ̅̅ )2

𝑁1̅̅ ̅̅
+

(𝑁2−𝑁2̅̅ ̅̅ )2

𝑁2̅̅ ̅̅
+

(𝑁3−𝑁3̅̅ ̅̅ )2

𝑁3̅̅ ̅̅
+

(𝑁4−𝑁4̅̅ ̅̅ )2

𝑁4̅̅ ̅̅
+

(𝑁5−𝑁5̅̅ ̅̅ )2

𝑁5̅̅ ̅̅
+

(𝑁6−𝑁6̅̅ ̅̅ )2

𝑁5̅̅ ̅̅
  

𝜒2 =
(15−20)2

20
+

(28−20)2

20
+

(14−20)2

20
+

(25−20)2

20
+

(18−20)2

20
+

(20−20)2

20
  

𝜒2 =
1

20
(25 + 64 + 36 + 25 + 4 + 0) 

𝜒2 = 7,7  

 

 Postopek za izračun števila hi kvadrat 𝜒2 za teoretične frekvence:    (2) 

Zdaj določimo število prostostnih stopenj 𝑓 in izberemo zanesljivost 𝑝, s katero želimo ovreči 

veljavnost modela. Nato v tabeli preberemo mejno vrednost ℎ = 𝜒2(𝑓) pri izbrani stopnji 

tveganja 𝑐. Izračunajmo mejno vrednost ℎ = 𝜒2(𝑓) za primer naše kocke. Za stopnjo 

zanesljivosti 𝑝, s katero lahko zavrnemo model, lahko izbiramo med različnimi vrednostmi: 1 

%, 5 %, 10 %, …, 90 %, 99 %, 99,9 %. Tokrat si izberimo 95 % in dobimo:  

 število prostostnih stopenj 𝑓 = 𝐾 − 1 = 5  

 zanesljivost 𝑝 = 0,95, torej je stopnja tveganja  𝑐 = 1 − 𝑝 = 0,05 

 v tabeli preberemo 𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,05) = 11,07 

 

 Preverjanje hipoteze H0   

Spomnimo – naša hipoteza 𝐻0 je: »Metali smo pošteno igralno kocko«, za stopnjo zanesljivosti 

pa smo si prej izbrali 95 %. Zdaj primerjamo izmerjeno vrednost 𝜒2 = 7,7 in teoretično 

vrednost 𝜒2(𝑓, 𝑐) = 11,07.  

      𝜒2 = 7,7 <  𝜒2(𝑓, 𝑐) = 11,07  

𝜒2 <  𝜒2(𝑓, 𝑐) 
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Test hi kvadrat je napravil dvoje: dejanskim in teoretičnim frekvencam je priredil število hi 

kvadrat, s katerim lahko merimo odstopanje frekvenc. Čim večje je dobljeno število, tem večje 

je odstopanje. [35] V našem primeru je to število 𝜒2 = 7,7, kar je manj od mejne vrednosti 

𝜒2(𝑓) = 11,07. Torej se pri stopnji tveganja 0,05 teoretične frekvence le statistično razlikujejo 

od dejanske porazdelitve. Ugotovitev bi lahko zapisali tudi drugače: ker eksperimentalna 

vrednost testne statistike ne pade v kritično območje, hipoteze 𝐻0 ne zavrnemo.  To pomeni, 

da s 95 % zanesljivostjo hipoteze, da je kocka pravična, ne zavrnemo.  

2.6 Vpetost obravnave slučajnih dogodkov v učni načrt za  OŠ 

Učni načrt za matematiko 

V učnem načrtu za matematiko [32] najdemo obravnavo slučajnih dogodkov v 9. razredu, in 

sicer pod temo Druge vsebine. Tu med splošnimi cilji, ki so zapisani za tretjo triado, najdemo 

samo en cilj, ki se neposredno navezuje na slučajne dogodke: »Učenci na primerih spoznajo 

statistično verjetnost.« Operativni cilji so zapisani posebej za 7., 8. in 9. razred. V 7. in 8. 

razredu se nobeden od zapisanih ciljev neposredno ne navezuje na slučajne dogodke, v 9. 

razredu pa so v sklopu Izkušnje s slučajnimi dogodki zapisani naslednji operativni cilji: 

 Pridobijo izkušnje o številsko izraženi verjetnosti. 

 Ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske situacije). 

 Izvajajo poskuse (met kocke, met žebljičkov, met kovanca, met valja idr.), opazujejo 

izbrane dogodke, zapišejo izide in napovedujejo verjetnost dogodka. 

 Izvajajo poskuse in na podlagi analize s kombinatoričnim drevesom napovedujejo izide 

(npr. met kovanca). 

 Zberejo, uredijo, analizirajo rezultate poskusa in ob konkretnih primerih (poskusih) 

spoznajo statistično verjetnost dogodka. 

 Povežejo pojma statistična in matematična verjetnost.  

 

Navedena je tudi vsebina, ki se jo obravnava pri pouku, in sicer: 

 Pojmi: poskus, dogodek, izid 

 Dogodek: nemogoč, gotov, slučajen dogodek 

 Verjetnost dogodka (statistična verjetnost) 

 

Vsi zapisani cilji in vsebina so obvezni. Med standardi znanja pa ni nobenega, ki bi se 

neposredno navezoval na slučajne pojave.  

 

Skoraj vsi cilji omenjajo pridobivanje izkušenj in izvajanje poskusov. Cilje, ki vsebujejo besedne 

zveze »beležijo, zberejo, uredijo, analizirajo rezultate«, najdemo tudi v sklopu Obdelava 

podatkov, in sicer po celi vertikali od 1. do 9. razreda. Tudi cilje, ki vsebujejo besedne zveze 

»kombinatorično drevo, kombinatorične situacije«, zasledujemo po celi vertikali, od 2. razreda 

dalje prav tako v sklopu Obdelava podatkov. Cilje, ki vsebujejo pojem »verjetnost«, pa 

najdemo samo v 9. razredu, in sicer samo v omenjenem sklopu Izkušnje s slučajnimi dogodki.  
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V učnem načrtu so zapisana tudi didaktična priporočila, ki posebej poudarjajo pomen izvajanja 

poskusov. Seveda pa pri tem učenci nujno potrebujejo znanja za obdelavo podatkov in 

spretnosti v izvajanju poskusov oz. eksperimentov. V splošnem ima obdelava podatkov v 

učnem načrtu za matematiko pomembno mesto (izvajanje eksperimentov pa v učnem načrtu 

za fiziko). V uvodnem delu učnega načrta piše: »V osnovni šoli v okviru matematične 

kompetence v skladu z naštetimi splošnimi cilji razvijamo: 

 sklepanje, posploševanje, abstrahiranje, raziskovanje in reševanje problemov, 

 zbiranje, urejanje, strukturiranje, analiziranje, predstavljanje podatkov ter interpretiranje 

in vrednotenje podatkov oz. rezultatov. 

 

V  povezavi z naravoslovnimi predmeti pa spodbuja naravoslovno-matematično kompetenco 

za razvoj kompleksnega mišljenja: 

 Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov: 

- načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov, 

- načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opažanj/meritev kot vira podatkov, 

- razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov, 

- uporaba IKT za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij. 

 

 Uporaba osnovne strokovne terminologije pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti: 

- razvijanje metod raziskovanja, 

- presoja zanesljivosti pridobljenih rezultatov, 

- navajanje na argumentirano sklepanje pri predstavitvi.« 

 

Učni načrt za fiziko 

V učnem načrtu za fiziko [33] se kar prvih pet splošnih ciljev predmeta navezuje na poskuse 

oz. eksperimente in na delo s podatki, in sicer : 

 Učenci sistematično odkrivajo pomen eksperimenta pri spoznavanju in preverjanju 

fizikalnih zakonitosti. 

 Načrtujejo in izvajajo preproste poskuse in raziskave, obdelujejo podatke, analizirajo 

rezultate poskusov in oblikujejo sklepe. 

 Preverjajo izide preprostih napovedi. 

 Spoznavajo pomembnost povezovanja eksperimentalnega znanja s teoretičnim, 

analitičnim in sintetičnim razmišljanjem. 

 Predstavijo odvisnost količin z grafi, berejo grafe in razumejo odvisnosti. 

 

Naštevanju splošnih ciljev je dodano še pojasnilo: »Čeprav je pomnjenje nekaterih fizikalnih 

dejstev še vedno pomembno, se povečuje potreba po obvladovanju instrumentov, orodij in 

postopkov, s katerimi lahko izbiramo, obdelujemo in uporabljamo informacije.« 
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3  RAZISKOVALNI DEL 

3.1 Raziskovalne metode 

1. Raziskovanje verjetnostne porazdelitve vsote pik, ki pade pri metu različnega števila kock, 

izvedemo kot miselni eksperiment, ki vključuje tudi metodo analize in sinteze ter abstrakcijo 

in konkretizacijo. V njem uporabljamo matematični model pravične kocke ter statistične 

metode za določanje srednje vrednosti, razpršenosti podatkov in ustrezne Gaussove krivulje. 

Poskus izvajamo tako, da mečemo 1, 2, 3, … , 𝑚 kock, iščemo vse možne vsote in verjetnosti 

zanje, povprečno vsoto ter standardni odklon. Zasledujemo teoretično verjetnostno 

porazdelitev vsote pik in opazujemo, kako nanjo vpliva večanje števila kock. Za raziskavo 

izberemo kocke s šestimi ploskvami (heksaeder). Zapis 1d6 pomeni, da smo metali eno tako 

kocko. Zapis 2d6 pomeni, da smo hkrati metali dve kocki s šestimi ploskvam, in analogno zapis 

3d6 pomeni, da smo hkrati metali tri take kocke. 

 

2. Empirični (praktični) del diplomske naloge temelji na eksperimentalni in statistični metodi. 

Izvedemo štiri eksperimente. Izvajamo jih z d6 igralnimi kockami, torej imajo uporabljene 

kocke šest ploskev (heksaeder). Sledi kratek opis eksperimentov. 

 

Eksperiment »ND-24«  

Gre za množični eksperiment, pri katerem so aktivno sodelovali vsi učenci predmetne stopnje. 

Načrtovan in izveden je bil v okviru naravoslovnih dni, z naslovom IKT v naravoslovju in 

metanje igralne kocke, v 6., 7., 8. in 9. razredu. Dejavnost je potekala v šoli, strnjeno 4 šolske 

ure. Pri poskusu smo uporabili 12 barvnih kock (slika 27), vsak učenec jih je vrgel dvakrat, tako 

da je skupaj izvedel 24 metov, beležil število padlih pik in narisal diagram s frekvenčno 

porazdelitvijo svojih metov in frekvenčno porazdelitvijo vseh metov v posameznem oddelku. 

Hkrati smo zbirali kumulativne frekvence metov po oddelkih (6. a, 6. a + 7. a, 6. a + 7. a + 8. a, 

6. a + 7. a + 8. a + 9. a), jih grafično predstavili in interpretirali. Učenci so napisali še kratko 

poročilo o eksperimentalnem delu, najprej klasično s svinčnikom na papir, potem pa še s 

pomočjo računalniških programov Word in Excel. Med potekom vseh aktivnosti so sproti 

izdelovali tudi plakat z rezultati eksperimenta (slika št. 32). 

 
Tabela 5: Število učencev, ki so sodelovali v eksperimentu, in število izvedenih metov 

Oddelek 6. a 7. a 8. a 9. a Skupaj 

Število učencev 22 16 17 27 82 

Število metov 528 384 408 648 1968 

 

Pri načrtovanju takega eksperimenta predvidevamo, da uporabljamo pošteno kocko in 

pričakujemo približno enakomerno porazdelitev. Tokrat bomo rezultate eksperimenta tudi 

statistično obdelali in se pri tem omejili na: 
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 odstopanja od pričakovanega števila metov za 1 piko, 2 piki, …, 6 pik 

 relativne frekvence metov za 1 piko, 2 piki, …, 6 pik 

 povprečno število pik pri metu 24 kock za vsakega učenca in na porazdelitev teh povprečij 

 standardni odklon  

 primerjalni test hi kvadrat 

 

Eksperiment »DD-24« 

Ta eksperiment izvedemo brez učencev. Ker pa želimo rezultate eksperimenta DD-24 

primerjati z rezultati eksperimenta ND-24, naj ta poteka po popolnoma enakem postopku, le 

kocke vzemimo druge (bele barve). Zamislimo si enako število navideznih učencev in enako 

število navideznih oddelkov ter napravimo enako število metov kot v eksperimentu ND-24 

(tabela 5). Dobljene meritve tudi tu statistično obdelamo in jih primerjamo s pričakovanimi oz. 

teoretičnimi vrednostmi. Eksperiment DD-24 je pravzaprav ponovitev eksperimenta ND-24 z 

belimi kockami, kupljenimi v spletni trgovini Modest. [30]  

 

Eksperiment »11+1« 

Tudi ta eksperiment izvedemo po enakem postopku kot prej (zamislimo si enako število 

navideznih učencev in enako število navideznih oddelkov (tabela 5) ter napravimo enako 

število metov kot v eksperimentu DD-24), le pri izbiri kock spet naredimo spremembo. Najprej 

vzemimo vseh 12 belih kock, ki so bile uporabljene v eksperimentu DD-24. Nato izberimo eno 

od njih in jo zamenjamo z močno obteženo črno kocko, ki vedno pokaže 1 piko. Močno 

obtežena oz. »goljufiva« kocka je bila kupljena v spletni trgovini Črna luknja [31]. Pri 

eksperimentu »11+1« uporabimo torej 11 belih kock (istih kot v DD-24) in 1 močno obteženo 

kocko.   

 

Eksperiment »5G« 

V tem eksperimentu mečemo 5 kock in vse so šibko obtežene, domače izdelave. Mečemo vseh 

pet kock hkrati in beležimo, kolikokrat je padla 1 pika, 2 piki, …., 6 pik. Število izvedenih metov 

postopoma povečujemo in raziščemo, kako uporaba »goljufivih« kock vpliva na verjetnostno 

porazdelitev in na število hi kvadrat.  

 

Metoda za preverjanje, ali je kocka poštena 

Pošteno kocko lahko razumemo kot idealiziran matematični model, v katerem se pri izvajanju 

poskusa lahko zgodi 6 enako verjetnih dogodkov. Če je kocka poštena, potem po pravilih 

klasične verjetnosti pri metu kocke pade npr. šestica z verjetnostjo 1/6. To pomeni, da bi v 

primeru resničnih metov poštene kocke pričakovali, da pade šestica z verjetnostjo približno 

1/6. Če bi pošteno kocko vrgli npr. 120-krat, bi pričakovali, da bo šestica padla približno 20-

krat. Kolikšna pa so lahko odstopanja od pričakovanih »šestica pade 20-krat«, da bi kocki še 

lahko rekli poštena kocka? Statistika za reševanje takih problemov uporablja test hi kvadrat. S 

to metodo bomo dokaj zanesljivo preverili, ali je bila v izvedenih eksperimentih uporabljena 

poštena kocka.   
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3.2 Miselni eksperiment - porazdelitev vsote pik pri metanju kock 

Eden od namenov pouka obdelave podatkov je tudi izoblikovanje empiričnega pojmovanja 

verjetnosti. Učenci naj na osnovi poskusov spoznajo empirično verjetnost dogodka in na 

osnovi kombinatoričnega drevesa napovedujejo matematično verjetnost dogodka. Lahko 

mečejo dve kocki in opazujejo vsoto pik, merijo frekvence in računajo relativne frekvence 

dogodkov. V diplomski nalogi tega eksperimenta ne bomo izvedli. Analizirali bomo le 

teoretično porazdelitev verjetnosti za vse možne vsote pik, ki jih dobimo pri metu različnega 

števila kock, in sicer v obliki miselnih eksperimentov. Pokazati želimo, da je teoretična 

porazdelitev vsote pik simetrična in da se z večanjem števila kock približuje Gaussovi 

verjetnostni porazdelitvi.  

 

Opis miselnih eksperimentov 

Vse miselne eksperimente izvedemo na enak način. Najprej poiščemo vse možne izide pri 

metu 𝑚-kock (𝑚 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼, 𝐼𝑉, 𝑉, … ) in določimo verjetnost za posamezno vsoto pik, 

povprečno vsoto pik �̅� in standardni odklon 𝜎. Potem narišemo histogram verjetnostne 

porazdelitve vsote pik, mu priredimo Gaussovo krivuljo in opazujemo, ali se ji z večanjem 

števila kock porazdelitev vsote pik približuje.  

3.2.1 Poskus: met ene igralne kocke (m = I)  

Slučajna spremenljivka 𝑋: vsota pik na eni kocki 𝑋 = {𝑥𝑘}, kjer je 𝑘 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Možni dogodki:    

Verjetnost za posamezen izid: 𝑝1 =  𝑝2 =  𝑝3 =  𝑝4 =  𝑝5 =  𝑝6 =
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖ℎ 𝑖𝑧𝑖𝑑𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑖𝑧𝑖𝑑𝑜𝑣
=  

1

6
  

 
Tabela 6: Verjetnostna porazdelitev vsote pik pri metu ene kocke 

Vsota pik 
Pov-

prečje 

Odstopanje 

od povprečja 

Kvadrat 

odstopanja 

od povprečja 

Možni izidi za 

izbrani dogodek  

Izpis vseh možnih izidov za  

izbrani dogodek 

Dogodek 𝑥𝑘  �̅� 𝑥𝑘 − �̅� (𝑥𝑘 − �̅�)2 𝑁𝑘  𝑝𝑘   

1 pika 1 3,5 -2,5 6,25 1 
1

6
 

(1)  

2 piki 2 3,5 -1,5 2,25 1 
1

6
 (2)  

3 pike 3 3,5 -0,5 0,25 1 
1

6
 

(3)  

4 pike 4 3,5 0,5 0,25 1 
1

6
 (4)  

5 pik 5 3,5 1,5 2,25 1 
1

6
 

(5)  

6 pik 6 3,5 2,5 6,25 1 
1

6
 

(6)  

SKUPAJ     𝑁 = 6   
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Tabela št. 6 prikazuje vse možne vsote pik 𝑥𝑘, povprečje (�̅� = 𝑥�̅�), odstopanje posamezne 

vsote od povprečja (𝑥𝑘 − �̅�), kvadrat tega odstopanja (𝑥𝑘 − �̅�)2 in verjetnost za posamezno 

vsoto pik 𝑝𝑘.  

 Postopek za izračun povprečne vsote pik pri metu kock:    (3) 

Pri tem je označeno število vseh metov 𝑍, število metov za 𝑘 pik 𝑁𝑘, število pik 𝑥𝑘  

in verjetnost da pade 𝑘 pik 𝑝𝑘. 

�̅� = 𝑥�̅� =  
1

𝑍 
(𝑁1𝑥1 + 𝑁2𝑥2 + ⋯ ) =  

1

𝑍
∑ 𝑁𝑘𝑥𝑘

𝐾

𝑘=1

=  ∑ 𝑝𝑘𝑥𝑘

𝐾

𝑘=1

 

𝑥�̅� =
1

6
∙ 1 +

1

6
∙ 2 +

1

6
∙ 3 +

1

6
∙ 4 +

1

6
∙ 5 +

1

6
∙ 6 =  

1

6
∙ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 3,5 

Za enakomerne porazdelitve velja tudi  𝑥�̅� =
𝑥𝑚𝑎𝑥+𝑥𝑚𝑖𝑛

2
=

6+1

2
= 3,5 

 

 Postopek za izračun standardnega odklona:      (4) 

𝜎2 = 𝜎𝐼
2 = ∑ 𝑝𝑘(𝑥𝑘 − �̅�)2

𝐾

𝑘=1

=  ∑
𝑁𝑘 ∙ (𝑥𝑘 − �̅�)2

𝑁

𝐾

𝑘=1

 

𝜎𝐼
2 =  

1 ∙ 6,25 + 1 ∙ 2,25 + 1 ∙ 0,25 + 1 ∙ 0,25 + 1 ∙ 2,25 + 1 ∙ 6,25

6
=

17,5

6
=

35

12
 

𝜎𝐼 = √𝜎𝐼
2 = √

35

12
≈ 1,7078    

  

 
Graf 3: Enakomerna verjetnostna porazdelitev pri metu ene kocke 

 

Pri metu ene kocke dobimo enakomerno porazdelitev na intervalu [1, 6]. Verjetnost za vsak 

izid je konstanta, in sicer  
1

6
 , povprečno število pik je 3,5 in standardni odklon 1,71. To pomeni, 

da  68 % izidov leži na intervalu [�̅� − 𝜎, �̅� + 𝜎] oz. [1,7;   5,21]. 

3.2.2 Poskus: met dveh igralnih kocke (m = II) 

Slučajna spremenljivka 𝑋: vsota pik na dveh kockah 𝑋 = {𝑥𝑘}, kjer je 𝑘 = 2, 3, 4, … , 12 

Možni dogodki: padeta 2 piki, padejo 3 pike, padejo 4 pike, …. , pade 12 pik 

Vsi možni izidi: 

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik
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Slika 25: Ponazoritev vseh izidov pri metu dveh kock 

 

Verjetnosti za posamezen dogodek: Verjetnosti se med seboj razlikujejo. Verjetnost, da bosta 

padli dve piki 𝑝2 je veliko manjša kot verjetnost, da bo padlo npr. deset pik 𝑝10. Vsoto dveh 

pik lahko dobimo samo na en način, tako da na vsaki kocki pade po 1 pika. Enako velja za vsoto 

dvanajstih pik - dobimo jo lahko na en sam način, in sicer če obe kocki pokažeta po 6 pik. Vsoto 

desetih pik pa lahko dobimo na tri različne načine: če pade (4+6) pik, (5+5) pik ali (6+4) pik. 

Torej je verjetnost, da kocki pokažeta vsoto 10 pik, večja od verjetnosti, da kocki za vsoto 

pokažeta 2 piki. Enako velja za vsoto štirih pik, dobimo jo na tri različne načine: če kocki 

pokažeta  (1+3) pik, (2+2) pik ali (3+1) pik.  

 

V tabeli št. 7 lahko v stolpcu z oznako 𝑁𝑘  preberemo, na koliko načinov lahko pri metu dveh 

kock dobimo vsako od možnih vsot. Vsota štirih pik se lahko zgodi na tri različne načine, torej 

je  𝑁4 = 3. Opazimo tudi simetričnost v porazdelitvi verjetnosti za posamezne izide našega 

poskusa: 𝑝2 =  𝑝12, 𝑝3 = 𝑝11, 𝑝4 =  𝑝10,  𝑝5 =  𝑝9, 𝑝6 =  𝑝8. Največja je verjetnost 𝑝7, da 

kocki pokažeta vsoto 7 pik. 

 

Vseh možnih izidov je 36, verjetnost za posamezen izid, npr. da pade 1 pika na prvi kocki in 1 

pika na drugi kocki,  je  
1

36
 . Izračunamo verjetnost za vse možne vsote pik: 

 

𝑝2 = 𝑃(2 𝑝𝑖𝑘𝑖) = 𝑝(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) ∙ 𝑝(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) =
1

6
∙

1

6
=

1

36
  

𝑝3 = 𝑃(3 𝑝𝑖𝑘𝑒) = 𝑝(1) ∙ 𝑝(2) + 𝑝(1) ∙ 𝑝(2) =
1

36
+

1

36
=

1

36
∙ 2 =

2

36
  

𝑝4 = 𝑃(4 𝑝𝑖𝑘𝑒) = 𝑝(1) ∙ 𝑝(3) + 𝑝(2) ∙ 𝑝(2) + 𝑝(3) ∙ 𝑝(1) =
1

36
+

1

36
+

1

36
=

1

36
∙ 3 =

3

36
  

⋮ 

𝑝𝑘 = 𝑃(𝑥𝑘) =
1

36
∙ 𝑁𝑘   

Verjetnost 𝑃(𝑥𝑘) za vsoto pik 𝑥𝑘 dobimo tako, da verjetnost 
1

36
 pomnožimo s številom 𝑁𝑘, to 

je s številom vseh možnih načinov za nastanek vsote pik 𝑥𝑘. V tabeli (št. 7) lahko preberemo:  

 vse možne vsote pik na dveh kockah (𝑥𝑘), na koliko načinov lahko dobimo posamezno 

vsoto (𝑁𝑘) in verjetnost zanjo (𝑝𝑘) 

 povprečje vseh možnih vsot (�̅� = 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅ )  

 odstopanje izbrane vsote od povprečja (𝑥𝑘 − �̅�) in kvadrate teh odstopanj (𝑥𝑘 − �̅�)2 
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Tabela 7: Verjetnostna porazdelitev vsote pik pri metu dveh kock 

Vsota pik 
Pov-

prečje 

Odstop 

meritve od 

povprečja 

Kvadrat 

odstopanja 

od povprečja 

Možni izidi za 

izbrani dogodek  

Izpis vseh možnih izidov za  

izbrani dogodek  

Dogodek 𝑥𝑘  𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅  𝑥𝑘 − 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅  (𝑥𝑘 − 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅ )2 𝑁𝑘  𝑝𝑘   

2 piki 2 7 -5 25 1 
1

36
 (11)          

3 pike 3 7 -4 16 2 
2

36
 (12) (21)     

4 pike 4 7 -3 9 3 
3

36
 (13)(22)(31) 

5 pik 5 7 -2 4 4 
4

36
 (14)(23)(32)(41) 

6 pik 6 7 -1 1 5 
5

36
 (15)(24)(33)(42)(51) 

7 pik 7 7 0 0 6 
5

36
 (16)(25)(34)(43)(52)(61) 

8 pik 8 7 1 1 5 
5

36
 (26)(35)(44)(53)(62) 

9 pik 9 7 2 4 4 
4

36
 (36)(45)(54)(63) 

10 pik 10 7 3 9 3 
3

36
 (46)(55)(64) 

11 pik 11 7 4 16 2 
2

36
 (56)(65) 

12 pik 12 7 5 25 1 
1

36
 (66) 

SKUPAJ     𝑁 = 36   

 

 Povprečno vsoto izračunamo po postopku  (3):  

�̅� = 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅ =  
1

36
∙ (2 + 2 ∙ 3 + ⋯ + 12) = 7 

 

 Standardni odklon izračunamo po postopku (4): 

𝜎2 = 𝜎𝐼𝐼
2 =

210

36
= 5,8333 

𝜎𝐼𝐼 = √𝜎𝐼𝐼
2 = 2,41523  

 

 Postopek za risanje Gaussove krivulje:       (5) 

Gaussovo krivuljo 𝑤(𝑥) opišemo z enačbo za gostoto verjetnosti, v kateri upoštevamo pravkar 

izračunano povprečje (1) in standardni odklon (2)  

𝑤(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
∙ 𝑒

−
(𝑥−�̅�)2

2𝜎2 ,    �̅� = 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅ = 7,     𝜎 = 𝜎𝐼𝐼 = √
210

36
= 2,41523. 

  

Narisali jo bomo z računalniškim programom Excel [42]. Če vanj vpišemo enačbo funkcije  

=1/((EXP((A2-7)^2/(2*5,83333))*SQRT(2*3,1415926)))/2,41523 

 

vrednost slučaj. 

spremenljivke 

𝑥𝑘  v polju A2 

 

povprečna 

vsota 

�̅� = 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅ = 7 

 

kvadrat standardnega 

odklona 

𝜎2 = 𝜎𝐼𝐼
2

= 5,83333 

 
število 

𝜋 
 

standardni odklon 

𝜎 = 𝜎𝐼𝐼 = √
210

36
= 2,41523 
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nam Excel izračuna vrednost Gaussove krivulje pri tisti vrednosti slučajne spremenljivke 𝑥𝑘 

(npr. za vsoto dveh pik je 𝑥𝑘 = 2), ki je zapisana v polju A2. Potem to funkcijo uporabimo še pri 

ostalih vrednostih slučajne spremenljivke 𝑥𝑘. Vse dobljene vrednosti so zapisane v tabeli št. 8. 

 
Tabela 8: 2 kocki - verjetnost za posamezno vsoto pik pri opazovani in Gaussovi porazdelitvi 

Vsota pik 𝑥𝑘, če mečemo 2 kocki Verjetnost 𝑝𝑘 za vsoto pik 𝑥𝑘  Gaussova krivulja 𝑤(𝑥) 

2 0,027778 0,01937849 

3 0,055556 0,04191287 

4 0,083333 0,07637025 

5 0,111111 0,11723317 

6 0,138889 0,15160946 

7 0,166667 0,16517776 

8 0,138889 0,15160946 

9 0,111111 0,11723317 

10 0,083333 0,07637025 

11 0,055556 0,04191287 

12 0,027778 0,01937849 

 

 Ponazoritev porazdelitve verjetnosti  

Če mečemo dve kocki, lahko pokažeta 11 (12-2+1) različnih vsot. Graf št. 6 prikazuje 

verjetnostno porazdelitev vsote pik pri metu dveh kock in Gaussovo krivuljo, ki ima za 

parametra izračunano teoretično povprečje 𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅ = 7 in standardni odklon 𝜎𝐼𝐼 = 2,41523. Pri 

metu ene kocke je znašala največja (hkrati konstantna) verjetnost 0,167. Pri metu dveh kock 

pa je največja verjetnost za vsoto 7 pik in znaša prav tako 0,167. Verjetnostna porazdelitev 

vsote pik se že pri metu dveh kock kar dobro približa Gaussovi krivulji. 

 

 
Graf 4: 2 kocki – verjetnostna porazdelitev vsote pik in prirejena Gaussova krivulja 

 

Ugotovitve: 

Pri metu dveh kock dobimo vsoto najmanj 2 in največ 12 pik. To sta tudi izida z najmanjšo 

verjetnostjo 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 𝑝2 =  𝑝12 =  
1

36
 .  Največjo verjetnost  𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝7 =  

6

36
  pripišemo izidu s 

0,166667
0,165177761

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

verjetnostna
porazdelitev vsote pik
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povprečno vrednostjo vsote, to je 7 pik. Če ponazorimo verjetnosti za vse možne izide, dobimo 

simetrično trikotniško porazdelitev na intervalu [2, 12]. Verjetnost najprej enakomerno 

narašča od  𝑝2 =  
1

36
  do  𝑝7 =  

6

36
 , potem pa enakomerno pada do 𝑝12 =  

1

36
 .  

 

Standardni odklon meri 𝜎𝐼𝐼 = 2,41523. To pomeni, da 68 % izidov leži na intervalu 

[�̅� − 𝜎, �̅� + 𝜎] oz. [4,58;  9,42]. Verjetnostna porazdelitev vsote pik pri metu dveh kock pa že 

nakazuje približevanje Gaussovi verjetnostni porazdelitvi 𝑁(�̅�, 𝜎𝐼𝐼). 

3.2.3 Poskus: met treh igralnih kock (m = III) 

Slučajna spremenljivka 𝑋: vsota pik na treh kockah 𝑋 = {𝑥𝑘},  kjer je  𝑘 = 3, 4, 5, … , 18 

Možni izidi: Vseh možnih izidov je 6𝑚 = 63, torej 216. Verjetnost za posamezen izid, npr. da 

pade 1 pika na prvi kocki in 1 pika na drugi kocki in 1 pika na tretji kocki, je  1/216. 

 

Verjetnosti za posamezen dogodek: Spet opazimo simetričnost  𝑝3 =  𝑝18,   𝑝4 = 𝑝17, 𝑝5 =

 𝑝16, … , 𝑝10 = 𝑝11. Vsoto 3 pike dobimo namreč samo na en način (1+1+1 pika) in vsoto 18 pik 

prav tako samo na en način (6+6+6 pik). Vsoto 4 pike dobimo na tri različne načine (1+1+2, 

1+2+1, 2+1+1), enako velja za vsoto 17 pik (5+6+6, 6+5+6, 6+6+5). Število načinov za 

posamezno vsoto, in s tem tudi verjetnost zanjo, narašča od verjetnosti za najmanjšo vsoto (3 

pike) do verjetnosti za 10 oz. 11 pik, potem pa pada do verjetnosti za največjo vsoto (18 pik). 

Na sliki št. 26 vidimo vse možne izide oz. vse različne možnosti za nastanek vsake od  vsot. 

 

 
Slika 26: Ponazoritev vseh izidov pri metu treh kock 

 

Izračunajmo najprej verjetnost za vsako vsoto pik povprečno vsoto in standardni odklon. Nato 

narišimo histogram verjetnostne porazdelitve in prirejeno Gaussovo krivuljo. 

 

𝑝3 = 𝑃(3 𝑝𝑖𝑘𝑒) = 𝑝(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) ∙ 𝑝(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) ∙ 𝑝(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) =
1

6
∙

1

6
∙

1

6
=

1

216
  

𝑝4 = 𝑃(4 𝑝𝑖𝑘𝑒) =
1

216
+

1

216
+

1

216
=

1

216
∙ 3 =

3

216
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𝑝5 = 𝑃(5 𝑝𝑖𝑘) =
1

216
∙ 6 =

6

216
  

⋮ 

𝑝𝑘 = 𝑃(𝑥𝑘) =
1

216
∙ 𝑁𝑘  

 

Verjetnost 𝑃(𝑥𝑘) za vsoto pik zapišemo tako kot pri prejšnjem poskusu. Število 𝑁𝑘 pove, na 

koliko načinov dobimo določeno vsoto pik. Vsoto npr. 10 pik lahko dobimo na 27 načinov in 

tri kocke pokažejo: 136, 163, 316, 361, 613, 631, 145, 154, 415, 451, 514, 541, 226, 262, 622, 

235, 253, 325, 352, 523, 532, 244, 424, 442, 334, 343 ali 433.  Tabela št. 9 prikazuje:  

 vse možne vsote pik na treh kockah (𝑥𝑘), na koliko načinov lahko dobimo posamezno 

vsoto (𝑁𝑘) in verjetnost zanjo (𝑝𝑘) 

 povprečje vseh možnih vsot (�̅� =  𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ )  

 odstopanje izbrane vsote od povprečja (𝑥𝑘 − �̅�) in kvadrate teh odstopanj (𝑥𝑘 − �̅�)2 

 
Tabela 9: Verjetnostna porazdelitev vsote pik pri metu treh kock 

Vsota pik 
Pov-

prečje 

Odstopanje 

od 

povprečja 

Kvadrat 

odstopanja 

od povprečja 

Možni izidi za 

izbrani 

dogodek  

Izpis vseh možnih izidov za  

izbrani dogodek  

Dogodek 𝑥𝑘  𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅  𝑥𝑘 − 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅  (𝑥𝑘 − 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ )2 𝑁𝑘  𝑝𝑘   

3 pike 3 10,5 -7,5 56,25 1 
1

216
 (111) 

4 pike 4 10,5 -6,5 42,25 3 
3

216
 (112)(121)(211) 

5 pik 5 10,5 -5,5 30,25 6 
6

216
 (113)(131)(311)(122)(212)(221) 

6 pik 6 10,5 -4,5 20,25 10 
10

216
 (114)(141)(411)(123)(132) … 

7 pik 7 10,5 -3,5 12,25 15 
15

216
 ⋮ 

8 pik 8 10,5 -2,5 6,25 21 
21

216
  

9 pik 9 10,5 -1,5 2,25 25 
25

216
  

10 pik 10 10,5 -0,5 0,25 27 
27

216
  

11 pik 11 10,5 0,5 0,25 27 
27

216
  

12 pik 12 10,5 1,5 2,25 25 
25

216
  

13 pik 13 10,5 2,5 6,25 21 
21

216
  

14 pik 14 10,5 3,5 12,25 15 
15

216
 ⋮ 

15 pik 15 10,5 4,5 20,25 10 
10

216
 (366) (636)(663) … 

16 pik 16 10,5 5,5 30,25 6 
6

216
 (466)(646)(664)(556)(565)(655) 

17 pik 17 10,5 6,5 42,25 3 
3

216
 (566)(656)(665) 

18 pik 18 10,5 7,5 56,25 1 
1

216
 (666) 

SKUPAJ     𝑁 = 216    
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 Za računanje povprečne vsote pik pri metu treh kock uporabimo postopek (3) in dobimo: 

   𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅̅ = 10,5 

 Za računanje standardnega odklona uporabimo postopek (4) in dobimo:   

 𝜎𝐼𝐼𝐼
2 =

1890

216
= 8,75000  

 𝜎𝐼𝐼𝐼 = √𝜎3
2 = 2,95804  

 Gaussovo krivuljo 𝑤(𝑥) rišemo po postopku (5). Pri tem za povprečno vsoto upoštevamo  

�̅� = 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ = 10,5 in za standardni odklon 𝜎 = 𝜎𝐼𝐼𝐼 = √
1890

216
= 2,95804. 

 

 Ponazoritev porazdelitve verjetnosti  

Če mečemo tri kocke in opazujemo vsoto pik, lahko dobimo 16 (18-3+1) različnih vsot. Diagram 

št. 5 prikazuje verjetnostno porazdelitev vsote pik in Gaussovo krivuljo 𝑤(𝑥), ki ima za 

parametra izračunano teoretično povprečje 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅̅ = 10,5 in standardni odklon 𝜎𝐼𝐼𝐼 ≈ 2,96. Pri 

metu ene kocke je znašala največja (in hkrati konstantna) verjetnost 0,167. Pri metu dveh kock 

je bila največja verjetnost, da pade vsota 7 pik, in je znašala prav tako 0,167. Pri metu treh 

kock je bila največja verjetnost, da pade vsota 10 ali 11 pik, in znaša 0,125. Vidimo, da se 

Gaussova krivulja za teoretične vrednosti 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅̅ in 𝜎𝐼𝐼𝐼 kar dobro približa verjetnostni porazdelitvi 

vsote pik in je nižja ter širša kot Gaussova krivulja iz prejšnjega poskusa (črtkano v grafu št. 5).  

 

 
Graf 5: 3 kocke – verjetnostna porazdelitev vsote pik in prirejena Gaussova krivulja 

 

Ugotovitve: 

Pri metu treh kock dobimo vsoto najmanj 3 in največ 18 pik. To sta tudi izida z najmanjšo 

verjetnostjo 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 𝑝3 =  𝑝18 =  
1

216
 .  Največjo verjetnost  𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝10 in 11 =  

27

216
  pripišemo 

izidu s povprečno vrednostjo vsote, to je 10,5 pik.  Standardni odklon meri 𝜎𝐼𝐼𝐼 = 2,96. To 

pomeni, da  68 % možnih izidov leži na intervalu [𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ − 𝜎𝐼𝐼𝐼 , 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ + 𝜎𝐼𝐼𝐼 ] oz. [7,54;  13,46]. 

 

Če ponazorimo verjetnosti za vse možne izide, dobimo zvonasto porazdelitev na intervalu 

[3, 18], ki je simetrična glede na povprečje 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ . Iz grafa št. 5 je razvidno, da se bolj kot pri metu 

dveh kock približa Gaussovi verjetnostni porazdelitvi 𝑁(𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ , 𝜎𝐼𝐼𝐼). Gaussova krivulja 𝑤(𝑥) na 
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intervalu [3, 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ − 𝜎𝐼𝐼𝐼  ] hitro narašča, na intervalu [𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ − 𝜎𝐼𝐼𝐼 ,  �̅�] pa počasneje in v točki 

𝑥 = 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅   doseže vrh. V točki 𝑥 = 𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ − 𝜎𝐼𝐼𝐼 ima krivulja prevoj.  

3.2.4 Poskus: met štirih igralnih kock (m = IV) 

Slučajna spremenljivka 𝑋: vsota pik 𝑋 = {𝑥𝑘},  kjer je  𝑘 = 4, 5, 6, … , 24 

Možni izidi: Vseh možnih izidov je 6𝑚 = 64, torej 1296. Verjetnost za posamezen izid, npr. da 

na vsaki od štirih kock pade 1 pika in s tem najmanjša možna vsota 4 pike, je 
1

1296
. Zaradi 

simetričnosti je verjetnost za največjo možno vsoto pik (na vsaki kocki pade 6 pik) tudi 
1

1296
 

𝑥𝑚𝑖𝑛 = 4 ⇒ 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 𝑝4 =
1

1296
  

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 24 ⇒ 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝24 =
1

1296
- 

 

Tabela 10: Verjetnostna porazdelitev vsote pik pri metu štirih kock 

Vsota pik 

𝑥𝑘 
Možni načini za izbrano vsoto pik 

Število vseh 

možnih načinov 

Verjetnost 

𝑝𝑘  

Verjetnost 

  𝑝𝑘 

4  (1111) 1 
1

1296
 0,000771605 

5  (1112)(1121)(1211)(2111) 4 
4

1296
 0,003086420 

6  
(1113)(1131)(1311)(3111)(1122)(1212) 

(1221)(2112)(2121)(2211) 
10 

10

1296
 0,007716049 

7  (1114)(1141)(1411) … 20 
20

1296
 0,015432099 

⋮     

24  (6666) 1 
1

1296
 0,000771605 

 

Verjetnosti  za  nekatere vsote pik so zapisane v zgornji tabeli št. 10. Iskanje števila vseh 

načinov za vsoto 7 pik, 8 pik, …., 24 pik bi bilo  zelo zamudno. Vsoto sedmih pik namreč lahko 

dobimo na 20 različnih načinov, vsoto osmih pik pa že na 35 načinov. Zato rajši uporabimo 

spletni kalkulator, tokrat je to Dice Probability Calculator [34]. Ko vanj vpišemo output 4d6, 

nam izračuna verjetnosti za vse možne vsote pik pri metu štirih kock s po šestimi mejnimi 

ploskvami. Graf št. 6 prikazuje porazdelitev verjetnosti za vseh 21 (24-4+1) možnih vsot. 

 

 
Graf 6: 4 kocke – verjetnostna porazdelitev vsote pik 
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Ugotovitve: 

Gre za verjetnostno porazdelitev na intervalu [𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥] = [4, 24].  

Opazimo lahko simetričnost porazdelitve, zato največjo verjetnost dobimo na sredini tega 

intervala, torej pri 
𝑥𝑚𝑖𝑚+𝑥𝑚𝑎𝑥

2
= 14 = 𝑥𝐼𝑉̅̅ ̅̅ , ki predstavlja tudi povprečno vsoto. Največja je torej 

prav verjetnost, da pade vsota 14 pik in znaša približno 0,113. To je manj kot v prejšnjih 

poskusih: pri metu ene kocke (𝑝𝑘 ≈ 0,167), pri metu dveh kock (𝑝7 ≈ 0,167) in pri metu treh 

kock (𝑝10 𝑖𝑛 11 ≈ 0,125). Z večanjem intervala, po katerem je porazdeljena verjetnost, se vrh 

porazdelitve niža. 

3.2.5 Poskus: met m igralnih kock  

Ker nas zanimajo še povprečne vrednosti  𝑥𝐼𝑉̅̅ ̅̅ ,  𝑥𝑉̅̅ ̅̅ ,  𝑥𝑉𝐼̅̅ ̅̅ ̅, …  in standardni odkloni 𝜎𝐼𝑉, 𝜎𝑉, 𝜎𝑉𝐼 , …, 

to računanje pa je zelo zamudno, bomo najprej primerjali prejšnje ugotovitve in poiskali 

posplošitev. Vse ugotovitve in posplošitve zberemo v tabeli št. 11. 

 
Tabela 11: Povprečje in standardni odklon - posplošitev 

Interval Povprečje Varianca Standardni odklon 

𝑥𝐼   ∈ [1, 6] 

𝑥𝐼𝐼  ∈ [2, 12] 

𝑥𝐼𝐼𝐼 ∈ [3, 18] 

𝑥𝐼𝑉 ∈ [4, 24] 

𝑥𝑉  ∈ [5, 30] 

𝑥𝑉𝐼 ∈ [6, 36] 

⋮ 

𝑥𝑚 ∈ [𝑚, 6𝑚] 

𝑥�̅�   =  3,5 

𝑥𝐼𝐼̅̅̅̅  =  7,0 =  2 ∙ 𝑥�̅�  

𝑥𝐼𝐼𝐼̅̅ ̅̅ = 10,5 = 3 ∙ 𝑥�̅�  

𝑥𝐼𝑉̅̅ ̅̅ = 14,0 = 4 ∙ 𝑥�̅�   

𝑥𝑉̅̅ ̅  = 17,5 = 5 ∙ 𝑥�̅�  

𝑥𝑉𝐼̅̅ ̅̅ = 21,0 = 6 ∙ 𝑥�̅�   

⋮ 

𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 𝑚 ∙ 3,5 

𝜎𝐼
2  =    

17,5

6
=  

35

12
 = 1 ∙  

35

12
 

𝜎𝐼𝐼
2 =     

210

36
=  

70

12
 = 2 ∙

35

12
= 2 ∙ 𝜎𝐼

2 

𝜎𝐼𝐼𝐼
2 =

1890

216
=

105

12
= 3 ∙

35

12
= 3 ∙ 𝜎𝐼

2 

𝜎𝐼𝑉
2 = 4 ∙

35

12
= 4 ∙ 𝜎𝐼

2 

𝜎𝑉
2  = 5 ∙

35

12
= 5 ∙ 𝜎𝐼

2 

⋮ 

𝜎𝑚
2 = 𝑚 ∙

35

12
 

𝜎𝐼   =  √𝜎𝐼
2 = 1,71 

𝜎𝐼𝐼  = √2 ∙ 𝜎𝐼
2  = √2𝜎𝐼  

𝜎𝐼𝐼𝐼 = √3 ∙ 𝜎𝐼
2 = √3𝜎𝐼 

𝜎𝐼𝑉 = √4 ∙ 𝜎𝐼
2 =  √4𝜎𝐼 

𝜎𝑉 =  √5 ∙ 𝜎𝐼
2 =  √5𝜎𝐼  

𝜎𝑉𝐼 = √6 ∙ 𝜎𝐼
2 =  √6𝜎𝐼 

⋮ 

 

 𝜎𝑚 = √𝑚 ∙ √
35

12
 

 

Ugotovitve: 

Če povečujemo število kock 𝑚, potem je iz tabele št. 11 in grafa št. 7 razvidno: 

 število vseh možnih vsot se povečuje, (6𝑚 − 𝑚) + 1 = 5𝑚 + 1 

 povprečna vrednost vsote �̅� se enakomerno povečuje s faktorjem 3˙5,  𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 𝑚 ∙ 3,5 

 kvadrat standardnega odklona 𝜎2 se povečuje enakomerno s faktorjem 
35

12
 ,   𝜎𝑚

2 = 𝑚 ∙
35

12
 

 standardni odklon se povečuje s kvadratnim korenom iz števila kock 𝑚 ,  𝜎𝑚 = √𝑚 ∙ √
35

12
 

 interval  [𝑥𝑚 𝑚𝑖𝑛,, 𝑥𝑚 𝑚𝑎𝑥], na katerem opazujemo porazdelitev, se veča 

 sredina intervala  [𝑥𝑚 𝑚𝑖𝑛,, 𝑥𝑚 𝑚𝑎𝑥] leži pri 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ =
 𝑥𝑚 𝑚𝑖𝑛,+  𝑥𝑚 𝑚𝑎𝑥

2
 

 sredina intervala oz. povprečna vsota (in s tem cel histogram) se premika v desno  

 verjetnost za povprečno vsoto pik  𝑝�̅� se manjša (od 0,167 preko 0,167 in 0,125 do 0,113) 
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 verjetnost za povprečno vsoto pik  𝑝�̅� pada s kvadratnim korenom iz števila kock,  𝑝�̅� ∝
1

√𝑚
 

 porazdelitev postaja širša in nižja 

 

 
Graf 7: Primerjava verjetnostne porazdelitve vsote pik pri metu 1, 2, 3, 4 kock 

 

Zdaj lahko hitreje izračunamo standardni odklon in povprečno vsoto pik pri metu m kock 

(tabela št. 12) in rišemo Gaussove krivulje po postopku (5). V tabeli št. 13 primerjamo 

verjetnosti za povprečno vsoto 𝑥𝑚̅̅ ̅̅  pri porazdelitvi vsote pik in pri Gaussovi porazdelitvi.  

 
Tabela 12: Povprečna vsota pik in standardni odklon pri metu poljubnega števila kock 

Število 

kock 

𝑚 

Povprečje pik  𝑥𝑚̅̅ ̅̅  

   𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 𝑚 ∙ 3,5 

Varianca    𝜎𝑚
2 

      𝜎𝑚
2 =  𝑚 ∙

35

12
 

Standardni odklon  𝜎𝑚 

   𝜎𝑚  =  √𝑚 ∙ √
35

36
 

4 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 4 ∙ 3,5 = 14,0 𝜎𝑚
2  =   4 ∙

35

12
 = 11,6667     𝜎𝑚  =  √4 ∙ √

35

36
 = 3,41565 

5 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 5 ∙ 3,5 = 17,5 𝜎𝑚
2  =   5 ∙

35

12
 = 14,5833     𝜎𝑚  =  √5 ∙ √

35

36
 = 3,81881  

12 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 12 ∙ 3,5 = 42,0 𝜎𝑚
2 = 12 ∙

35

12
= 35,0000     𝜎𝑚 = √12 ∙ √

35

36
= 5,91608  

24 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ = 24 ∙ 3,5 = 84,0 𝜎𝑚
2 = 24 ∙

35

12
= 70,0000     𝜎𝑚 = √24 ∙ √

35

36
= 8,36660  

 

Tabela 13: Verjetnost za povprečno vsoto pik pri metu m kock 

  Verjetnost  𝑝𝑚 =  𝑝𝑚(�̅�)   

Število kock 

𝑚 

Povprečna 

vsota �̅� 

Pri porazdelitvi 

vsote pik 

Pri Gaussovi 

porazdelitvi 

Razlika oz. odstopanje 

porazdelitve vsote pik od 

Gaussove pri 𝑥 = �̅� 

2 7 0,166667 0,165178 +0,001489 

3 10,5 0,125000 0,132954 -0,007954 

4 14 0,112654 0,116798 -0,004144 

5 17,5 0,100309 0,103576 -0,003267 

12 42 0,066539 0,067434 -0,000895 

24 84 0,047367 0,047683 -0,000316 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Verjetnostna porazdelitev vsote pik

1 kocka 2 kocki 3 kocke 4 kocke



 

38 

 

Grafi št. 8, 9 in 10 prikazujejo verjetnostno porazdelitev vsote pik in Gaussovo porazdelitev. 

Opazujemo lahko ujemanje verjetnostne porazdelitve vsote pik in Gaussove porazdelitve.  

 

 
Graf 8: 4 kocke – verjetnostna porazdelitev vsote pik in prirejena Gaussova krivulja 

 

 
Graf 9: 12 kock – verjetnostna porazdelitev vsote pik in prirejena Gaussova krivulja 

 

 
Graf 10: 24 kock – verjetnostna porazdelitev vsote pik in prirejena Gaussova krivulja 
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Ugotovitve: 

Analizirali smo verjetnostno porazdelitev vsote pik pri metu 𝑚 kock in pokazali, da dobimo 

simetrično porazdelitev, ki se z večanjem števila kock približuje Gaussovi verjetnostni 

porazdelitvi.  

 

Simetričnost porazdelitve je očitna. Vidi se že pri preštevanju izidov z enako pogostostjo. Iz 

tabele št. 13 in diagramov  št. 8, 9 in 10 pa se da razbrati, da se verjetnostna porazdelitev vsote 

pik vedno bolj in bolj približuje Gaussovi krivulji. Zgolj kot primer navajam: če mečemo 24 kock, 

je verjetnost, da pade npr. povprečna vsota 84 pik, pri porazdelitvi vsote pik le še za 0,000316 

manjša od Gaussove verjetnostne porazdelitve (seveda pri istem povprečju �̅� = 84 in  

standardnem odklonu 𝜎 = 8,3666). Paziti pa moramo, da nas posamezno narisani grafi (št. 8, 9 

in 10) ne zavedejo. Spomnimo: z naraščanjem števila kock se porazdelitve nižajo, hkrati širijo 

in premikajo v desno (spodnji graf št. 11).  

 

 
Graf 11: Verjetnostna porazdelitev vsote pik, če mečemo 1, 2, 3, 4, 12, 24 kock 
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3.3 Eksperiment »ND-24« - naravoslovni dan z učenci 

3.3.1 ND-24: statistika eksperimentalnih vrednosti 

Z učenci smo na naravoslovnem dnevu izvedli eksperiment, s katerim smo želeli pokazati, da 

pri velikem številu metov kocke dobimo približno enakomerno frekvenčno porazdelitev izidov, 

odstopanja od enakomerne porazdelitve pa so le slučajna. Pri eksperimentu je sodelovalo 82 

učencev. Vsak od njih je kocko vrgel 24-krat in beležil, kolikokrat je padla 1 pika, kolikokrat 2 

piki, kolikokrat 3 pike, …, kolikokrat 6 pik. Skupaj je bilo izvedenih 1968 metov kocke (N = 

1968). Učenci so zbrali podatke o izmerjenih frekvencah in jih obdelali: tabelirali so podatke, 

risali frekvenčne diagrame, računali relativne frekvence in povprečja. Opazovali in primerjali 

so dobljene frekvenčne porazdelitve ter jih interpretirali na treh nivojih: 

 vsak učenec je prikazal in analiziral porazdelitev izidov za svojih 24 metov  

 zbrali in analizirali smo porazdelitev izidov za vsak posamezni oddelek: 6. 𝑎, 7. 𝑎, 8. 𝑎 𝑖𝑛 9. 𝑎 

 zbrali smo kumulativne vsote frekvence in jih analizirali, posebej za: 6. 𝑎,    6. 𝑎 + 7. 𝑎, 

6. 𝑎 + 7. 𝑎 + 8. 𝑎   in   6. 𝑎 + 7. 𝑎 + 8. 𝑎 + 9. 𝑎  

 

Pričakovali smo, da se bodo izmerjene frekvence od učenca do učenca zelo razlikovale. Z 

večanjem števila metov pa bi se morale te razlike vedno bolj zmanjševati in na koncu naj bi se 

eksperimentalne frekvence ustalile blizu teoretičnih frekvenc. Vse rezultate eksperimenta 

smo sproti vnašali na plakat (slika 32), učenci pa so napisali še poročilo o izvedenem 

eksperimentu, najprej klasično s »svinčnikom«, nato pa še s pomočjo računalnika. V tabeli št. 

14 so zbrani podatki o metih kocke po oddelkih, v tabeli št. 15 pa je zapisana kumulativna 

vsota metov.  

 
Tabela 14: Izmerjeno število metov – za posamezen oddelek 

Število metov po 

oddelkih 

Število 

učencev 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

6. a 22 79 89 96 78 94 92 

7. a 16 56 55 60 64 80 69 

8. a 17 79 56 62 62 73 76 

9.a 27 101 90 101 109 125 122 

Skupaj N = 1968 metov 82 315 290 319 313 372 359 

 
Tabela 15: Izmerjeno število metov – kumulativne vsote 

Število metov - 

kumulativno 

Število 

učencev 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

6. a 22 79 89 96 78 94 92 

6. a in 7. a 38 135 144 156 142 174 161 

6. a in 7. a in 8. a 55 214 200 218 204 247 237 

6. a in 7. a in 8. a in 9. a 82 315 290 319 313 372 359 
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Graf 12: Frekvenčna porazdelitev – učenec 1  Graf 13: Frekvenčna porazdelitev – učenec 2    

 

 

   
Graf 14: Frekvenčna porazdelitev – 7. razred      Graf 15: Frekvenčna porazdelitev –  vsi učenci 

     

Diagrama št. 12 in št. 13 prikazujeta frekvenčno porazdelitev metov glede na število padlih pik 

pri dveh naključno izbranih učencih. Lepo se vidijo razlike v izmerjenih frekvencah znotraj 

enega diagrama, pa tudi pri primerjavi obeh diagramov. Diagram št. 14 prikazuje porazdelitev 

izidov po 384 metih kocke v 7. a razredu, kjer se te razlike že občutno zmanjšajo. V diagramu 

št. 15, v katerem je zajeto vseh 1968 metov kocke, pa se izmerjene frekvence še bolj izravnajo.  

 

Izračunali smo še, kolikšen delež metov pripada posameznemu izidu (tabela št. 16) in s tem 

uvedli pojem relativne frekvence. Učenci naj bi na osnovi eksperimenta izoblikovali empirično 

dojemanje verjetnosti. Na konkretnem primeru naj bi ocenili verjetnost nekega dogodka, pri 

čemer naj bi se zavedali pomena števila poskusov. [29]  

 
Tabela 16: ND – 24: Relativne frekvence po 1968 metih 

Število pik 1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

Delež metov 
315

1968
 

290

1968
 

319

1968
 

313

1968
 

372

1968
 

359

1968
 

Delež metov  0,160 0,147 0,162 0,159 0,189 0,182 
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Nato privzamemo stališče, da bi se v primeru, če bi lahko še dolgo časa metali kocko, izmerjene 

frekvence vedno bolj in bolj izravnavale. Če bi uporabili absolutno pravične kocke, bi se število 

vseh izvedenih metov porazdelilo na šest enakih delov, torej bi 1 pika padla 𝑁

6
𝑘𝑟𝑎𝑡, 2 piki bi 

padli  
𝑁

6
𝑘𝑟𝑎𝑡, …, vsak od izidov bi predstavljal 

1

6
 od vseh možnih metov (tabela št. 17). Učenci 

naj bi tu spoznali, da se pri zelo velikem številu ponovitve poskusa relativne frekvence dogodka 

ustalijo blizu neke vrednosti, ki jo imenujemo verjetnost dogodka. Preko izkušnje morajo 

spoznati, da ne smejo nekritično posploševati ugotovitve, dobljene na majhnem vzorcu.[29] 

 
Tabela 17: ND-24 Teoretična porazdelitev  

Število pik Delež metov Delež metov 

1 pika 
1

6
 0,167 

2 piki 
1

6
 0,167 

3 piki 
1

6
 0,167 

4 piki 
1

6
 0,167 

5 piki 
1

6
 0,167 

6 piki 
1

6
 0,167 

 

 

 
 

Z učenci 9. razreda rešimo še nekaj dodatnih nalog: 

 zapišemo verjetnosti za posamezen izid 

𝑃(1 𝑝𝑖𝑘𝑎) =
1

6
      𝑃(2 𝑝𝑖𝑘𝑖) =

1

6
        𝑃(3 𝑝𝑖𝑘𝑒) =

1

6
       𝑃(4 𝑝𝑖𝑘𝑒) =

1

6
       𝑃(5 𝑝𝑖𝑘) =

1

6
      𝑃(6 𝑝𝑖𝑘) =

1

6
    

 poiščemo verjetnosti, da pade sodo število pik, liho število pik, najmanj 2 piki ipd. 

3.3.2 ND–24: primerjava izmerjenih in teoretičnih vrednosti  

Zanima nas ujemanje na naravoslovnem dnevu izmerjenih eksperimentalnih vrednosti in 

teoretičnih vrednosti, ki jih dobimo po pravilih klasične verjetnosti. Ali so razlike med 

izmerjenimi in teoretičnimi frekvencami posledica slučajnosti ali pa so morda posledica 

sistematične napake? Odgovor bomo poiskali s primerjalnim statističnim testom hi kvadrat. V 

ta namen postavimo ničelno hipotezo H0 in alternativno hipotezo H1: 

 

H0: Metali smo pošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve so le slučajna.  

H1: Metali smo nepošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve niso le 

slučajna.  

 

Za diskretno slučajno spremenljivko 𝑋 vzemimo število pik pri metu kocke, njena zaloga 

vrednosti je 𝑋 = {𝑥𝑘}, kjer je 𝑘 = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ko vržemo kocko 𝑁-krat, se določeni izid 𝑋𝑘 

pojavi 𝑁𝑘–krat.   

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
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0,20
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1. korak 

Če je hipoteza H0 pravilna, je za vsak 𝑘 verjetnost 𝑝𝑘 enaka  𝑝𝑘 = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑘) =
1

6
 , tako da so 

vse teoretične frekvence enake povprečni vrednosti 𝑁𝑘
̅̅̅̅ = �̅� 

�̅� =  ∑ 𝑝𝑘 ∙ 𝑁𝑘

6

𝑘=1

=
1

6
∑∙ 𝑁𝑘

6

𝑘=1

=
1

6
∙ 𝑁 =

1968

6
= 328 

 

Za meritve posameznega oddelka in za eksperiment v celoti: 

 uporabimo postopek (3) in izračunamo število pik �̅�, ki jih v povprečju pokaže kocka 

�̅� =
1

𝑁
(𝑁1𝑥1 + 𝑁2𝑥2 + ⋯ + 𝑁6𝑥6) 

 uporabimo postopek (1) in izračunamo število 𝜒2 za  izmerjene frekvence izidov 

𝜒2 = ∑
(𝑁𝑘 − 𝑁𝑘

̅̅̅̅ )2

𝑁𝑘
̅̅̅̅

6

𝑘=1

 

 

Izmerjeno in pričakovano število metov, povprečno število pik in število 𝜒2 za izmerjene 

vrednosti smo zapisali v spodnjo tabelo št. 18. 

 
Tabela 18: ND-24: Izmerjene vrednosti, povprečje in število hi kvadrat – po oddelkih 

Število metov 

po oddelkih 

𝑁1 𝑁2 𝑁3 𝑁4 𝑁5 𝑁6 𝑁 �̅� 𝜒2 

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 
Pričakovano 

štev. metov 

Povprečno 

število pik 
hi kvadrat 

6. a 79 89 96 78 94 92 88 3,559 3,39 

7. a 56 55 60 64 80 69 64 3,688 6,91 

8. a 79 56 62 62 73 76 68 3,544 6,26 

9.a 101 90 101 109 125 122 108 3,668 8,41 

Skupaj 315 290 319 313 372 359 328 3,617 14,68 

 

2. korak  

Uporabimo postopek (2) in izračunamo število 𝜒2 za pričakovane oz. teoretične frekvence 

metov �̅�. Najprej določimo število prostostnih stopenj 𝑓 = 𝐾 − 1 = 5, potem pa še 

zanesljivost 𝑝, s katero lahko zavrnemo model (hipotezo). Izbrana stopnja zanesljivosti je 

odvisna od narave problema, npr. fiziki pri odkrivanju novih delcev zahtevajo več kot 99 % 

zanesljivost, pri metanju kocke pa bi lahko izbrali vsaj 95 % zanesljivost. Nazadnje v tabeli [18] 

preberimo statistiko 𝜒2(𝑓) za teoretične oz. pričakovane frekvence metov 𝑁k
̅̅̅̅ : 

 

 če je zanesljivost 𝑝 = 0,95 , je stopnja tveganja 𝑐 = 1 − 𝑝 = 0,05 in v tabeli preberemo 

𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,05) = 11,07 

 če je zanesljivost 𝑝 = 0,99 , je stopnja tveganja 𝑐 = 1 − 𝑝 = 0,01 in v tabeli preberemo 

𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,01) = 15,09 

 če je zanesljivost 𝑝 = 0,999, je stopnja tveganja 𝑐 = 1 − 𝑝 = 0,001 in iz tabele dobimo    

𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,001) = 20,52  
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3. korak 

Zaključna ugotovitev bo odvisna od izbrane stopnje zanesljivosti. Znani sta izmerjena vrednost 

 𝜒2 = 14˙68 in mejna vrednost  ℎ = 𝜒2(𝑓 = 5 ). Zato velja: 

 če je stopnja tveganja 𝑐 = 0˙05, je mejna vrednost ℎ = 11,07. Obe vrednosti primerjamo 

𝜒2 = 14,68  > 11,07 = 𝜒2(5 ) 

in ugotovimo, da je eksperimentalna vrednost testne statistike večja od mejne vrednosti in 

spada v kritično območje 𝑐. Zato hipotezo H0 s 95 % zanesljivostjo zavrnemo.   

 

 če je stopnja tveganja 𝑐 = 0˙01, je mejna vrednost ℎ = 15,09. Obe vrednosti primerjamo 

𝜒2 = 14,68  > 15,09 = 𝜒2(5 ) 

in ugotovimo, da je eksperimentalna vrednost testne statistike manjša od mejne vrednosti. 

Zato z zanesljivostjo 99 % (in tudi z 99,9 %) ničelne hipoteze ne moremo zavrniti.  

 

Razmislek 

 

Zanimivo je, da število 𝜒2 tega ne pokaže na primeru posameznih oddelkov, ampak šele na 

večjem številu meritev. Ali to pomeni, da je z večanjem števila metov naraščalo tudi 

odstopanje? Da bi se prepričali, uporabimo Centralni limitni izrek in Zakon o velikih številih. 

 

 Centralni limitni izrek pravi, da se z večanjem števila poskusov porazdelitev aritmetičnih 

sredin približuje normalni porazdelitvi in da je srednja vrednost te normalne porazdelitve 

enaka srednji vrednosti posamezne ponovitve poskusa. Pri pošteni kocki je to  �̅� = 3,5.  

 

Poglejmo, koliko pik je v povprečju (𝑥𝑢č̅̅ ̅̅ ) vrgel posamezen učenec in kako so porazdeljene te 

povprečne vrednosti. Mete je izvajalo 82 učencev, vsak je vrgel 24 kock. Vse eksperimentalne 

povprečne vrednosti so zaokrožene (tako da so vsa povprečja z intervala npr. od 3,5500 do 

vključno 3,6499 zaokrožena na 3,6)  in zbrane v spodnji tabeli št. 19. 

  
Tabela 19: Povprečje na učenca po 24 metih 

Povprečje 

𝑥𝑢č̅̅ ̅̅  za 24 

metov  

2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

Število 

učencev  
1 0 3 1 7 11 9 8 6 7 8 2 7 4 3 2 1 1 1 

 

Če naredimo primerjavo glede na teoretično povprečje povprečij 3˙5, ugotovimo, da je 8 

učencev vrglo v povprečju 3,5 pik, 32 učencev je v povprečju vrglo manj kot 3,5 pik in 42 

učencev (večina) je v povprečju vrglo več kot 3,5 pik.  

 

Po postopku (5) narišemo Gaussovo krivuljo za teoretične vrednosti in upoštevamo �̅� in 𝜎�̅�: 

           �̅� = 3,5        𝜎1
2 =  

35

12
         𝜎�̅�

2 =  
𝜎1

2

24
=  

35

12∙24
= 0,1215          𝜎�̅� = √0,1215 = 0,3486 

V Excel vpišemo  =82*0,1/((EXP((A2-3,5)^2/(2*0,1215))*SQRT(2*3,1415926)))/0,3486 
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Po postopku (5) narišemo še Gaussovo krivuljo za izmerjene vrednosti in upoštevamo �̅� in 𝜎�̅�: 

        �̅� = 3,6169    𝜎1
2 = 2,96016     𝜎�̅�

2 =  
𝜎1

2

24
=  

2,96016

24
= 0,12334      𝜎�̅� = √0,12334 = 0,35120 

V Excel vpišemo  =82*0,1/((EXP((A2-3,6169)^2/(2*0,12334))*SQRT(2*3,1415926)))/0,3512         

 
Tabela 20: ND-24: Standardni odklon pri porazdelitvi izmerjenih povprečij  

24 barvnih kock 1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

Število pik 𝑥𝑘  1 2 3 4 5 6 

Povprečje pik 𝑥 3,6169 3,6169 3,6169 3,6169 3,6169 3,6169 

Odklon od povprečja  (𝑥𝑘 − �̅�) -2,6169 -1,6169 -0,6169 0,3831 1,3831 2,3831 

Kvadrat odklona od povprečja  (𝑥𝑘 − �̅�)2 6,848166 2,614366 0,380566 0,146766 1,912966 5,679166 

Verjetnost za izid  𝑝𝑘 0,160 0,147 0,162 0,159 0,189 0,182 

𝑝𝑘 ∙ (𝑥𝑘 − 𝑥)2 1,09571 0,38431 0,06165 0,02334 0,36155 1,03361 

 

 1 kocka:   𝜎1
2 = ∑ 𝑝𝑘(𝑥 − �̅�)2  2,96016 

24 kock:    𝜎�̅�
2 =

𝜎1

24
 0,12334 

Standardni odklon 𝜎�̅� 0,35120 

 

Porazdelitvi izmerjenih povprečij prirejena Gaussova krivulja 𝑤(𝑥) je v primerjavi s teoretično 

malce nižja in širša. Njen vrh leži desno od pričakovanih 3,5, in sicer pri 3,6169. Ugotovimo, da 

je 6 učencev vrglo v povprečju 3,6 pik, 40 učencev je vrglo manj kot 3,6 pik in 36 učencev je 

vrglo več kot 3,6 pik. Izmerjeno povprečje vseh 82-tih povprečij znaša (𝑥𝑢č̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3,6169 in se 

ujema s povprečjem, ki smo ga izračunali iz vseh 1968 metov (tabela št. 18). Graf št. 16 

prikazuje porazdelitev vseh eksperimentalnih povprečnih vrednosti in obe Gaussovi krivulji. 

 

 
Graf 16: ND-24: Porazdelitev povprečij in obe Gaussovi krivulji  

 

 Po Zakonu o velikih številih se z večanjem števila poskusov povprečna vrednost izida 

približuje pričakovani vrednosti. Povedano drugače, po velikem številu ponovitev 

slučajnega pojava bo delež ponovitev, v katerih se pojavi vsak od izidov, vedno bližje 

verjetnosti tega izida. Oglejmo si v spodnji tabeli št. 21 kumulativno zbrane podatke. 
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Tabela 21: ND-24: Odstopanja, verjetnost, povprečje in hi kvadrat (kumulativno) 

Oddelki in število učencev 𝑁𝑘
̅̅̅̅  𝑁1 𝑁2 𝑁3 𝑁4 𝑁5 𝑁6 �̅� 𝜒2 

Oddelki Učenci 
Pričakovano 

štev. metov 
1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

Povprečje 

pik 

hi 

kvadrat 

6.a 22 88 79 89 96 78 94 92 3,559 3,39 

Meti-odstopanje    -9  +1 +8 -10 +6 +4   

Relat. frekvenca   0,150 0,169 0,182 0,148 0,178 0,174   

6.a+7.a 38 152 135 144 156 142 174 161 3,613 6,80 

Meti-odstopanje   -17 -8 +4 -10 +22 +9   

Relat. frekvenca   0,148 0,158 0,171 0,156 0,191 0,177   

6.a+7.a+8.a 55 220 214 200 218 204 247 237 3,592 7,79 

Meti-odstopanje   -6 -20 -2 -16 +27 +17   

Relat. frekvenca   0,162 0,152 0,165 0,155 0,187 0,180   

6.a+7.a+8.a +9.a  82 328 315 290 319 313 372 359 3,617 14,68 

Skupaj - odstop.   -13 -38 -9 -15 +44 +31   

Skupaj – Rel. fre.  0,167 0,160 0,147 0,162 0,159 0,189 0,182   

 

Ugotovitve: 

 Z naraščanjem števila metov se je vrednost 𝜒2 postopoma povečevala (tabela št. 21), od 

3˙39 do vrednosti 14˙68, ki že preseže kritično vrednost 11,07.  

 Pričakovali bi, da se bo povprečje pik �̅�, ki jih pokaže kocka, z večanjem števila metov 

približevalo številu 3,5. V našem primeru pa se izmerjeno povprečje oddaljuje od 

pričakovanih 3,5. Z večanjem v eksperiment vključenih oddelkov oz. učencev se povprečje 

pik poveča od 3,559 na 3,617.  

 

Poglejmo še, kaj se z večanjem števila metov dogaja z odkloni izmerjenih frekvenc in z 

relativnimi frekvencami za posamezni izid (tabela 21). Navzgor močno odstopata frekvenci pri 

izidih »pade 5 pik« in »pade 6 pik«:  

 postopoma od +6, preko +22 in +27 do +44 metov presežka je pri izidu »pade 5 pik«; 

 postopoma od +4, preko  +9  in +17 do +31 metov presežka je pri izidu »pade 6 pik«.   

Seveda s tem narašča tudi eksperimentalna verjetnost teh dveh izidov. 

 

Pri vseh ostalih izidih pa je opazen trend zmanjševanja eksperimentalne verjetnosti. 

Odstopanja izmerjenih frekvenc navzdol od pričakovane vrednosti, 𝑁𝑘 − �̅�, se z večanjem 

števila metov pri vseh izidih povečujejo: 

 od (+1), preko (-8) in (-20) do (-38) metov primanjkljaja  je pri izidu »padeta 2 piki«  

 od (-10), preko (-10) in (-16) do (-15) metov primanjkljaja  je pri izidu »padejo 4 pike« 

 od (+8), preko (+4) in (-2) do (-9) metov primanjkljaja  je pri izidu »padejo 3 pike« 

 od (-9), preko (-17) in (-6) do (-13) metov primanjkljaja  je pri izidu »pade 1 pika« 
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Razmislek 

Zakaj prihaja do tako velikih odstopanj? Oglejmo si uporabljene kocke bolj natančno.  

 

 
Slika 27: Barvne kocke za eksperiment ND-24 

 

Opazimo lahko, da so pike izdelali tako, da so izdolbli plitve luknjice in jih pobarvali. S tem so 

spremenili težišče kocke. Na ploskvi s 5 in 6 pikami je odstranjenega največ materiala. Ti dve 

ploskvi sta torej najmanj obteženi, najbolj pa ploskvi z 1 in 2 pikama. Predvidevamo, da zato 

kocka največkrat pokaže 5 in 6 pik.   

 

Profesionalne kocke so izdelane zelo natančno, casino kocke so umerjene – so iz homogenega 

materiala z enako dolgimi robovi, zato je težišče natanko v središču kocke. Če na kocki nastane 

udrtina ali raza, jo izločijo iz uporabe.  

 

Pred izvedbo eksperimentov je torej smiselno natančno pregledati pripomočke, saj že manjše 

nepravilnosti na kockah vplivajo na frekvenco posameznih izidov. Seveda se nam takoj 

porodita dve vrsti vprašanj, na katere bomo odgovorili v nadaljevanju:  

 ali bi z natančneje izdelanimi kockami dosegli enakomerno verjetnostno porazdelitev; 

 ali bi testna statistika prepoznala »kukavičje jajce« (če bi za izvedbo eksperimenta med 

poštene kocke »podtaknili« nepošteno kocko) in kako hitro ji bi to uspelo. 
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3.4 Eksperiment »DD-24« - simulacija ponovne izvedbe 
naravoslovnega dneva 

Zanima me, ali bi z natančneje izdelanimi kockami dobili bolj enakomerno porazdelitev, zato 

sama izvedem ponovitev eksperimenta ND-24, ki ga v nadaljevanju imenujem »DD-24«. 

Pravzaprav  gre za nekakšno  »simulacijo naravoslovnega dneva« - zato, tako kot prej učenci, 

zdaj sama mečem kocke, beležim izide in opazujem dobljeno porazdelitev. Pri tem vsi pogoji 

ostanejo enaki kot prej (število kock, način metanja, število navideznih učencev in oddelkov), 

le pri izbiri kock sem bolj previdna (luknjice za pike morajo biti zapolnjene z enakim 

materialom, kot je na površini). Tudi hipoteza naj ostane enaka kot prej: 

 

H0: Metali smo pošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve so le slučajna.  

H1: Metali smo nepošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve niso le 

slučajna.  

 
Slika 28: Bele kocke za eksperiment DD-24 [30] 

 

3.4.1 DD-24: statistika eksperimentalnih vrednosti 

Rezultati ponovnega eksperimenta DD-24, so zbrani v spodnji tabeli št. 22. 

 
Tabela 22: Izmerjeno število metov – za posamezen oddelek 

Število metov po 

oddelkih 𝑁𝑘  

Število 

učencev 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

6. a 22 93 68 85 94 87 101 

7. a 16 62 68 61 56 70 67 

8. a 17 78 76 62 57 59 76 

9.a 27 103 115 107 107 102 114 

Skupaj N = 1968 metov 82 336 327 315 314 318 358 

 

Končne rezultate eksperimenta uredimo. Pogostost posameznih izidov 𝑁𝑘 ponazorimo s 

frekvenčnim diagramom. Izračunamo tudi relativne frekvence 
𝑁𝑘

𝑁
=

𝑁𝑘

1968
  in dobljene 

eksperimentalne verjetnosti predstavimo v tabeli št. 23. 
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Tabela 23: DD-24  Prikaz izmerjene porazdelitve 

Število pik Delež metov Delež metov 

1 pika 
336

1968
 0,171 

2 piki 
327

1968
 0,166 

3 pike 
315

1968
 0,160 

4 pike 
314

1968
 0,160 

5 pik 
318

1968
 0,162 

6 pik 
358

1968
 0,182 

  

3.4.2 DD-24: primerjava izmerjenih in teoretičnih porazdelitev frekvenc 

S pomočjo testa hi kvadrat primerjajmo porazdelitev izmerjenih in teoretičnih frekvenc. 

1. korak:   

Izračunamo povprečno pričakovano teoretično število metov za vsak izid in število hi kvadrat. 

V celoti je zapisan postopek (1) za izračun 𝜒2 za eksperiment v celoti, 𝜒2 za posamezne 

oddelke pa je zapisan v spodnji tabeli št. 24. 

𝑁𝑘
̅̅̅̅ = 𝑁 =

1

6
∙ 𝑁 =

1968

6
= 328 

𝜒2 = ∑
(𝑁𝑘−𝑁𝑘̅̅ ̅̅ )2

𝑁𝑘̅̅ ̅̅
6
𝑘=1 =

(336−328)2

328
+

(327−328)2

328
+

(315−328)2

328
+

(314−328)2

328
+

(318−328)2

328
+

(358−328)2

328
= 4,36  

 

Izračunamo še odstopanja izmerjenih frekvenc 𝑁𝑘 od pričakovanega povprečja �̅�,  𝑁𝑘 − �̅�, in 

relativno frekvenco posameznega izida  
𝑁𝑘

𝑁
=

𝑁𝑘

1968
  za vsakega od sodelujočih oddelkov. 

 

Tabela 24: DD-24: Odstopanja, verjetnost, povprečje in hi kvadrat (kumulativno) 

Oddelki in število učencev 𝑁𝑘
̅̅̅̅  𝑁1 𝑁2 𝑁3 𝑁4 𝑁5 𝑁6 �̅� 𝜒2 

Oddelki Učenci 
Pričakovano 

štev. metov 
1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

povprečje 

pik 

hi 

kvadrat 

6.a 22 88 93 68 85 94 87 101 3,6004 7,27 

Meti-odstopanje   +5 -20 -3 +6 -1 +13   

Rel. frekvenca   0,176 0,129 0,161 0,178 0,165 0,191    

6.a+7.a 38 152 155 136 146 150 157 168 3,5724 3,86 

Meti-odstopanje   +3 -16 -6 -2 +5 +16   

Rel. frekvenca   0,170 0,149 0,160 0,164 0,172 0,184   

6.a+7.a+8.a 55 220 233 212 208 207 216 244 3,5250 5,17 

Meti-odstopanje   +13 -8 -12 -13 -4 +24   

Rel. frekvenca   0,177 0,161 0,158 0,157 0,164 0,185   

6.a+7.a+8.a +9.a  82 328 336 327 315 314 318 358 3,5208 4,36 

Skupaj – odstop.   +8 -1 -13 -14 -10 +30   

Skupaj – rel. fre.  0,167 0,171 0,166 0,160 0,160 0,162 0,182   

0

0,05

0,1

0,15

0,2

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik

Izmerjena porazdelitev verjetnosti
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2. korak: Vrednost 𝜒2 za pričakovano oz. teoretično število metov 𝑁𝑘
̅̅̅̅  določimo, tako kot pri 

prejšnjem eksperimentu, po postopku (2). Mejna vrednost ℎ bo odvisna od izbrane stopnje 

tveganja 𝑐 (5 %, 1 % ali 0,1 %) oz. od izbrane stopnje zanesljivosti 𝑝 (95 %, 99 % ali 99,9 %). 

 

3. korak: Znani sta izmerjena vrednost  𝜒2 = 4,36 in mejna vrednost 𝜒2(𝑓 = 5 ) = ℎ.  

Primerjamo ju:  

𝜒2 = 4,36  <  11,07 = 𝜒2(𝑓 = 5, 𝑐 = 0,05 ) 

𝜒2 = 4,36  <  15,09 = 𝜒2(𝑓 = 5, 𝑐 = 0,01 ) 

 𝜒2 = 4,36  <  20,52 = 𝜒2(𝑓 = 5, 𝑐 = 0,001) 

 

Ugotovimo, da je 𝜒2 za izmerjene vrednosti  manjši od mejne vrednosti 𝜒2(𝑓 = 5), torej ne 

leži v kritičnem območju 𝑐 in to velja za vse izbrane stopnje zanesljivosti 𝑝, 95 %, 99 % in 99,9 

%. Ničelne hipoteze z 99,9 % (in tudi z 99 % in 95 %) zanesljivostjo ne moremo zavrniti.  

 

Poglejmo še, koliko pik je v povprečju vrgel posamezen učenec in kako so porazdeljene te 

povprečne vrednosti (tabela 25). Predvidevamo, da bo porazdelitev približno normalna z 

vrhom blizu teoretičnega povprečja 3,5. 
 

Tabela 25: DD-24: Povprečje na učenca po 24 metih 

Povprečje 𝑥𝑢č̅̅ ̅̅  

za 24 metov  
2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

Število 

učencev  
2 0 4 3 8 15 5 13 5 6 5 6 4 2 2 2 

 

Mete je izvajalo 82 učencev, vsak je vrgel 24 kock. Izračunali smo povprečno število pik za 

mete vsakega učenca. Vse eksperimentalne povprečne vrednosti so zaokrožene (tako da so 

vsa povprečja z intervala npr. od 3,4500 do vključno 3,5499 zaokrožena na 3,5) in zbrane v 

zgornji tabeli št. 25.  

 

Ugotovimo, da je 13 učencev vrglo v povprečju 3,5 pik, 37 učencev je v povprečju vrglo manj 

kot 3,5 pik in 32 učencev je v povprečju vrglo več kot 3,5 pik. Povprečje vseh 82-tih povprečij 

znaša (𝑥𝑢č̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3,5208 in se ujema s povprečjem, ki smo ga izračunali iz vseh 1968 metov 

(tabela 24). Porazdelitev povprečij ponazorimo s histogramom (graf št. 17). 
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Graf 17: DD-24: Porazdelitev povprečij in obe Gaussovi krivulji  

 

Histogramu (graf št. 17), ki prikazuje porazdelitev vseh povprečnih vrednosti, sta prirejeni tudi 

Gaussovi krivulji za teoretične in za izmerjene vrednosti �̅� in 𝜎�̅�.  Za risanje Gaussove krivulje, 

ki je prirejena teoretičnim vrednostim (rdeča krivulja v grafu št. 17), uporabimo postopek (5) 

in že znana parametra, teoretično povprečje in standardni odklon: 

�̅� = 3,5         𝜎1
2 =  

35

12
          𝜎�̅�

2 =  
𝜎1

2

24
=  

35

12∙24
= 0,1215          𝜎�̅� = √0,1215 = 0,3486 

in v Excel vpišemo  =82*0,1/((EXP((A2-3,5)^2/(2*0,1215))*SQRT(2*3,1415926)))/0,3486 

 

Gaussova krivulja, ki je prirejena eksperimentalnim vrednostim (modra krivulja v grafu št. 17), 

se lepo ujema z Gaussovo krivuljo za teoretične vrednosti, je le malce nižja in širša ter 

zamaknjena v desno. Narišemo jo po postopku (5) in pri tem upoštevamo izmerjeno povprečje 

�̅�  (tabela št  ) in standardni odklon 𝜎�̅� (spodnja tabela št. 26 ): 

       �̅� = 3,5208       𝜎1
2 = 3,02379       𝜎�̅�

2 =  
𝜎1

2

24
=  

3,02379

24
= 0,12599       𝜎 = √0,12599 = 0,35495 

V Excel vpišemo    =82*0,1/((EXP((A2-3,5208)^2/(2*0,12599))*SQRT(2*3,1415926)))/0,35495 

 
Tabela 26: DD-24: Standardni odklon pri porazdelitvi izmerjenih povprečij 

24 belih kock 1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

Število pik 𝑥𝑘  1 2 3 4 5 6 

Povprečje pik 𝑥 3,5208 3,5208 3,5208 3,5208 3,5208 3,5208 

Odklon od povprečja  (𝑥𝑘 − �̅�) -2,5208 -1,5208 -0,5208 0,4792 1,4792 2,4792 

Kvadrat odklona od povprečja  (𝑥𝑘 − �̅�)2 6,354433 2,31283 0,27123 0,22963 2,18803 6,14643 

Verjetnost za izid 𝑝𝑘  0,171 0,166 0,160 0,160 0,162 0,182 

𝑝𝑘 ∙ (𝑥𝑘 − 𝑥)2 1,086608 0,38393 0,043397 0,036741 0,354461 1,118651 

 

1 kocka:   𝜎1
2 = ∑ 𝑝𝑘(𝑥 − �̅�)2  3,02379 

24 kock:    𝜎�̅�
2 =

𝜎1

24
 0,12599 

Standardni odklon 𝜎�̅� 0,35495 
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3.5 Dva eksperimenta z »goljufivimi« kockami  

V prejšnjih dveh eksperimentih (ND-24 in DD-24) smo videli, kako izbira kocke vpliva na 

frekvenčne in verjetnostne porazdelitve. Pri eksperimentu ND-24 so bile uporabljene barvne 

kocke, sodelovalo je 82 učencev 6., 7., 8. in 9. razreda, od katerih je vsak izvedel 24 metov 

kocke. Po izvedenih 1968-ih metih je bilo opaziti precejšnja odstopanja od pričakovane 

enakomerne porazdelitve. Zaradi predpostavke, da bi se z metanjem natančneje izdelanih 

kock uspeli bolj približati enakomerni porazdelitvi, sem eksperiment ponovila (poimenovan je 

DD-24) še z belimi kockami. Izkazalo se je, da je bila  predpostavka pravilna. Spomnimo: ničelno 

hipotezo, da smo metali pošteno kocko, smo preverjali s pomočjo testa hi kvadrat na primeru 

1968 metov kock (najprej z barvnimi kockami z vdolbinicami pod pikami, nato z natančneje 

izdelanimi belimi kockami brez vdolbinic) in jo: 

 v prvem eksperimentu (ND-24) s 95 % zanesljivostjo zavrnili, z 99 % zanesljivostjo pa je 

nismo mogli zavrniti; 

 v drugem eksperimentu (DD-24) pa je s 95 % zanesljivostjo, pa tudi z 99 % in 99,9 % 

zanesljivostjo nismo mogli zavrniti.  

 

Zapisana zavrnitev ničelne hipoteze pri eksperimentu ND-24 velja le za rezultate metov vseh 

82 učencev. Če pa bi upoštevali rezultate manjšega števila metov (rezultate metov katerega 

koli posameznega oddelka, pa tudi kumulativno zbrane rezultate metov dveh ali treh 

oddelkov), potem bi test hi kvadrat pokazal le statistična odstopanja oz. odstopanja, ki 

nastanejo zaradi narave slučajnega pojava, kot je met kocke, in hipoteze ne bi mogli zavrniti.  

S tem smo se prepričali, da na porazdelitev ni vplivala samo izbira kocke, ampak predvsem 

število izvedenih metov. Zato je pomembno, da preden hipotezo zavrnemo (ali je ne 

zavrnemo), napravimo čim večje število ponovitev.  

 

V naslednjih dveh eksperimentih (11+1 in 5G) bomo raziskali, kako pri poskusu z goljufivimi 

kockami število poskusov oz. metov kocke vpliva na število hi kvadrat. V tabeli št. 21 pri 

eksperimentu ND-24  z barvnimi kockami vidimo: 

 ko je 55 učencev po 24-krat vrglo kocko, torej po 1320 metih kocke, je bila vrednost 

𝜒2 = 7,79 in še ni presegla kritične meje 𝜒2(𝑓 = 5, 𝑐 = 0,05) = 11,07 ; 

 da je vrednost 𝜒2 presegla mejo 11,07 in padla v kritično območje 𝑐 = 0,05, smo 

ugotovili šele na koncu, po 1968 metih kocke. 

 

Predvidevamo, da bi v primeru metanja obteženih kock, vrednost 𝜒2 presegla mejo 11,07 že 

pri manjšem številu izvedenih metov. Seveda bi bilo to število odvisno od načina goljufanja oz. 

od načina izdelave »goljufivih«, torej nepravičnih kock. Eksperimentiranju z eno močno 

obteženo kocko se bomo odpovedali, rezultati bi bili trivialni. Vsakdo, ki je poskusil metati tako 

kocko, jo je že po 3-4 metih začel opazovati, obračati in ugotavljati, zakaj pade vedno isto 

število pik. Je pa metati tako kocko zanimiva izkušnja in popestri klepet med prijatelji. Mi bomo 

»goljufanje« poskusili prikriti, ob tem pa nas bo zanimalo, ali ga bo test hi kvadrat odkril. Izvedli 
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bomo dva eksperimenta (imenovana 11+1 in 5G). V prvem bomo uporabili bele kocke iz 

eksperimenta DD-24 in eno od njih nadomestili z močno obteženo kocko, v drugem bomo 

metali pet šibko obteženih kock. 

 

3.5.1 Eksperiment »11+1«  

Tokrat izvedem ponovitev eksperimenta DD-24. Spet sama mečem kocke (na enak način kot 

učenci v ND-24), beležim izide in opazujem dobljeno porazdelitev. Pri tem vsi pogoji ostanejo 

enaki kot prej (število kock, način metanja, število navideznih učencev in oddelkov), le pri 

kockah naredim spremembo. Eno od 12 belih kock (slika št. 29, levo), ki so bile uporabljene v 

eksperimentu DD-24, nadomestim z močno obteženo kocko (slika št. 29, desno). Na celotno 

ploskev s 6 pikami je prilepljena kovinska ploščica in zaradi tega kocka pada na to ploskev, 

navzgor pa je obrnjena ploskev z 1 piko. Napravljena je bila tudi kontrola učinkovitosti 

»goljufanja« črne kocke, pri izvedenih 25 metih samo 2-krat ni padla 1 pika.  

 

Da bomo lahko primerjali dobljene meritve, eksperiment izvedemo po enakih pravilih kot 

prejšnja dva, ND-24 in DD-24. Vsi pogoji naj torej ostanejo enaki (število kock, način metanja, 

število navideznih učencev in oddelkov), le eno od belih kock nadomestimo z močno obteženo 

črno kocko. Tudi hipoteza naj ostane enaka kot prej.  

 

H0: Metali smo pošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve so le slučajna.  

H1: Metali smo nepošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve niso le 

slučajna.  

 

                   
Slika 29: Bele kocke iz DD-24 (levo) in močno obteženi kocki (desno [31]) 

 

Rezultati eksperimenta 11+1 so zbrani v spodnji tabeli št. 27. 

Končne rezultate eksperimenta uredimo. Izračunamo tudi relativne frekvence  
𝑁𝑘

𝑁
=

𝑁𝑘

1968
  in 

dobljeno eksperimentalno verjetnostno porazdelitev predstavimo v tabeli št 28.  
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Tabela 27: 11+1 Izmerjeno število metov – za posamezen oddelek 

Število metov po 

oddelkih 𝑁𝑘  

Število 

učencev 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 𝜒2 �̅� 

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik hi kvadrat povprečje 

6. a 22 130 75 97 68 89 69 31,55 3,2235 

7. a 16 94 53 63 52 65 57 19,00 3,2917 

8. a 17 84 61 65 57 71 70 6,59 3,4412 

9.a 27 148 105 100 98 95 102 18,31 3,2978 

Skupaj 

N = 1968 metov 82 456 294 325 275 320 298 

 

65,01 

 

3,3064 

 

 
Tabela 28: 11+1  Prikaz izmerjene porazdelitve  

Število pik Delež metov Delež metov 

1 pika 
456

1968
 0,232 

2 piki 
294

1968
 0,149 

3 pike 
325

1968
 0,165 

4 pike 
275

1968
 0,140 

5 pik 
320

1968
 0,163 

6 pik 
298

1968
 0,151 

  
 

Očitno je, da število metov za 1 piko kar precej odstopa navzgor. Hkrati pa opazimo (tabela št. 

29), da verjetnosti za vse ostale izide, nekatere bolj in druge manj, odstopajo navzdol od 

pričakovanega povprečja �̅� =
1

6
 ≈ 0,167.  Ali so ta odstopanja zadosti velika, da bi lahko trdili, 

da odstopanja od enakomerne porazdelitve niso več slučajna? Odgovor dobimo s testom hi 

kvadrat. 

 

1. korak:  

Izračunamo pričakovano oz. teoretično število metov za vsakega od izidov (𝑁𝑘
̅̅̅̅ =  𝑁)̅̅ ̅̅  in število 

hi kvadrat za izmerjene vrednosti. V celoti je po postopku (1) zapisan izračun 𝜒2 za 

eksperiment v celoti,  𝜒2 po oddelkih (posamezno in kumulativno) pa je zapisan v tabelah št. 

27 in št. 29. 

𝑁𝑘
̅̅̅̅ = 𝑁 =

1

6
∙ 𝑁 =

1968

6
= 328 

𝜒2 = ∑
(𝑁𝑘−𝑁𝑘̅̅ ̅̅ )2

𝑁𝑘̅̅ ̅̅
6
𝑘=1 =

(456−328)2

328
+

(294−328)2

328
+

(325−328)2

328
+

(275−328)2

328
+

(320−328)2

328
+

(298−328)2

328
= 65,01  

 

Izračunamo še odstopanja izmerjenih frekvenc 𝑁𝑘 od pričakovanega povprečja �̅�,  𝑁𝑘 − �̅�, in 

relativno frekvenco posameznega izida  
𝑁𝑘

𝑁
=

𝑁𝑘

1968
  za vsakega od sodelujočih oddelkov. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik

11+1: porazdelitev verjetnosti



 

55 

 

Tabela 29: 11+1: Odstopanja, verjetnost, povprečje in hi kvadrat (kumulativno) 

Oddelki in število učencev 𝑁𝑘
̅̅̅̅  𝑁1 𝑁2 𝑁3 𝑁4 𝑁5 𝑁6 �̅� 𝜒2 

Oddelki Učenci 
Pričakov. 
št. metov 

1pika 2piki 3pike 4pike 5pik 6pik 
povprečje 

pik 
hi kvadrat 

6.a 22 88 130 75 97 68 89 69 3,2235 31,55 

Meti-odstopanje     42 -13 9 -20 1 -19     

Rel. frekvenca     0,246 0,142 0,184 0,129 0,169 0,131     

6.a+7.a 38 152 224 128 160 120 154 126 3,2522 49,53 

Meti-odstopanje     +72 -24 +8 -32 +2 -26     

Rel. frekvenca     0,246 0,140 0,175 0,132 0,169 0,138     

6.a+7.a+8.a 55 220 308 189 225 177 225 196 3,3106 50,82 

odstopanje     +88 -31 +5 -43 +5 -24     

Rel. frekvenca     0,233 0,143 0,170 0,134 0,170 0,148     

6.a+7.a+8.a +9.a  82 328 456 294 325 275 320 298 3,3064 65,01 

Skupaj – odstop   0 +128 -34 -3 -53 -8 -30     

Skupaj – Rel. fre.   0,167 0,232 0,149 0,165 0,140 0,163 0,151     

 

2.korak:  

Vrednost 𝜒2(𝑓 = 5) za pričakovano oz. teoretično število metov 𝑁𝑘
̅̅̅̅  preberemo, tako kot pri 

prejšnjih eksperimentih, v tabeli. Odvisna bo od izbrane stopnje zanesljivosti 𝑝. Če izberemo: 

 95 % zanesljivost, je mejna vrednost za zavrnitev hipoteze  𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,05) = 11,07 

 99 % zanesljivost, je mejna vrednost za zavrnitev hipoteze  𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,01) = 15,09 

 99,9 % zanesljivost, je mejna vrednost za zavrnitev hipoteze 𝜒2(𝑓 = 5, 𝑐 = 0,001) = 20,52 

 

3.korak 

Izmerjeno vrednost 𝜒2 = 65,01 primerjamo z mejnimi vrednostmi za 𝜒2(𝑓 = 5). Če izberemo 

95 % zanesljivost, je  

𝜒2 = 65,01 ≫  11,07 =  𝜒2(5).  

 

Ugotovimo, da je izmerjena vrednost 𝜒2 veliko večja od mejne vrednosti za 𝜒2(5) in leži nekje 

na desnem repu kritičnega območja 𝑐. Zato lahko hipotezo H0  s 95 % zanesljivostjo zavrnemo.  

 

Izberimo strožji kriterij. Zahtevajmo 99 % zanesljivost modela in primerjajmo 

 

𝜒2 = 65,01  ≫  15,09 = 𝜒2(5 ). 

 

Ugotovimo, da je izmerjeni 𝜒2 še vedno večji od mejne vrednosti in leži v kritičnem območju 

𝑐. Zato hipotezo H0  z 99 % zanesljivostjo lahko zavrnemo.  

 

Izberimo še strožji kriterij in zahtevajmo 99,9 % zanesljivost modela. Ugotovimo, da je 

izmerjeni 𝜒2 še vedno večji od mejne vrednosti 

𝜒2 = 65,01  ≫  20,52 = 𝜒2(5 ) 
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in leži v kritičnem območju 𝑐. Zato hipotezo H0 lahko zavrnemo tudi z 99,9 % zanesljivostjo. 

Torej lahko z 99,9 % zanesljivostjo zavrnemo trditev, da smo uporabljali poštene kocke. 

 

Koliko metov pa bi zadostovalo, da bi lahko npr. s 95 % zanesljivostjo zavrnili hipotezo, da je 

kocka pravična? V tabeli št. 29 s kumulativnimi vrednostmi vidimo, da izmerjeni 𝜒2 postopoma 

narašča: od 31,55 pri 6. a, preko 49,53 pri (6. a+7. a) in 50,82 pri (6. a+7. a+8. a) do 65,01 pri 

metih vseh učencev, kar pomeni, da so se odstopanja od pričakovanih vrednosti postopoma 

povečevala. Čeprav je v 6. a izmerjeni 𝜒2 = 31,55 že veliko večji od kritične meje 11,07, pa to 

še ne zadostuje za zavrnitev hipoteze. V tabeli št. 27 namreč vidimo, da se izmerjeni 𝜒2 za 

posamezne oddelke precej razlikujejo. V 8. a je veliko manjši in znaša  𝜒2 = 6,59, kar je manj 

od mejne vrednosti 11,07. Pri slučajnih pojavih je potrebno biti previden in izvesti čim večje 

število meritev.  

 

Poglejmo še, koliko pik je v povprečju vrgel posamezen učenec in kako so porazdeljene te 

povprečne vrednosti. Na osnovi Centralnega limitnega izreka predvidevamo, da bo 

porazdelitev približno normalna z vrhom blizu povprečne vrednosti vseh meritev, to je 3,3064. 
 

Tabela 30: 11+1: Povprečje na učenca po 24 metih 

Povprečje 𝑥𝑢č̅̅ ̅̅  

za 24 metov 
2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 

Št. učencev 1 0 5 2 9 9 7 12 8 11 7 5 2 2 2 0 

 

Mete je izvajalo 82 učencev, vsak je vrgel 24 kock. Izračunali smo povprečno število pik za 

mete pri vsakem učencu. Vse izračunane povprečne vrednosti 𝑥𝑢č̅̅ ̅̅   so zaokrožene (tako da so 

vsa povprečja z intervala npr. od 3,2500 do vključno 3,3499 zaokrožena na 3,3) in zbrane v 

zgornji tabeli št. 30. Ugotovimo: 

 da je 12 učencev vrglo v povprečju 3˙3 pike (izmerjeno povprečje), 33 učencev je v 

povprečju vrglo manj kot 3,3 pike in 37 učencev je v povprečju vrglo več kot 3,3 pike; 

 da povprečje vseh 82-tih povprečij znaša (𝑥𝑢č̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3,3064 ≈ 3,3 in se ujema s povprečjem  

�̅� = 3,3064, ki smo ga izračunali iz vseh 1968 metov (tabela št. 27); 

 da je 11 učencev vrglo v povprečju 3˙5 pik (teoretično povprečje), 53 učencev je v 

povprečju vrglo manj kot 3,5 pik in le 18 učencev je v povprečju vrglo več kot 3,5 pik. Ker 

je večina učencev vrgla povprečno manj kot 3,5 pik, bo porazdelitev v primerjavi z 

eksperimentom brez obtežene kocke (DD-24), premaknjena v levo.  
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Graf 18: 11+1: Porazdelitev povprečij in obe Gaussovi krivulji  

 

Histogramu (graf št. 18), ki prikazuje porazdelitev vseh izmerjenih povprečnih vrednosti, sta 

po postopku (5) prirejeni: 

- Gaussova krivulja za teoretične vrednosti (rdeča); upoštevamo �̅� = 3,5 in 𝜎�̅� = 0,3486; 

- Gaussova krivulja za izmerjene vrednosti (vijolična): upoštevamo povprečje �̅� = 3,3064 in 

standardni odklon 𝜎�̅� = 0,36138, ki je izračunan v tabeli št. 31.  

 

Zaradi večjega števila metov za 1 piko (izmerjenih 456 metov za 1 piko kar za 128  odstopa 

navzgor od pričakovanih 328), je »vijolična« Gaussova krivulja precej zamaknjena v levo, je 

tudi malo nižja in širša od »rdeče« Gaussove krivulje za teoretične vrednosti. V histogramu št. 

18 zeleni stolpec ustreza povprečju vseh izmerjenih povprečij (𝑥𝑢č̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3,3064 ≈ 3,3, sivi 

stolpec pa teoretičnemu povprečju  �̅� = 3,5.  

 
Tabela 31: 11+1: Standardni odklon pri porazdelitvi izmerjenih povprečij 

11+1 kocka 1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik 

Število pik 𝑥𝑘  1 2 3 4 5 6 

Izmerjeno povprečje �̅� 3,3064 3,3064 3,3064 3,3064 3,3064 3,3064 

Odstopanje od povprečja (𝑥𝑘 − �̅�) -2,3064 -1,3064 -0,3064 0,6936 1,6936 2,6936 

Kvadrat odstopanja od povprečja (𝑥𝑘 − �̅�)2 5,31948 1,70668 0,09388 0,48108 2,86828 7,25548 

Verjetnost 𝑝𝑘  0,232 0,149 0,165 0,140 0,163 0,151 

𝑝𝑘 ∙  (𝑥𝑘 − �̅�)2  1,23412  0,25430  0,01549  0,06735  0,46753  1,09558 

 

1 kocka:   𝜎1
2 = ∑ 𝑝𝑘(𝑥 − �̅�)2  3,13436 

24 kock:    𝜎�̅�
2 =

𝜎1

24
 0,13060 

Standardni odklon 𝜎�̅� 0,36138 
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3.5.2 Eksperiment »5 G« 

V prvem eksperimentu z »goljufivimi« kockami smo uporabili 11 belih kock (v eksperimentu 

DD-24 postavljene hipoteze, da so to poštene kocke, kar z 99,9 % zanesljivostjo nismo mogli 

zavrniti) in eno močno obteženo kocko, ki vedno pokaže eno piko. Zato je število metov za 1 

piko ves čas odstopalo navzgor od pričakovanih vrednosti. Z večanjem števila metov se je 

razlika med izmerjenim in pričakovanim številom metov za 1 piko postopoma, vedno bolj in 

bolj povečevala. Po 1968 metih kocke je bilo izmerjenih 456 metov za 1 piko, kar za 128 

presega pričakovano oz. teoretično vrednost 328. Nasprotno pa se je število metov za 2, 3, 4, 

5 in 6 pik postopoma zmanjševalo in po izvedenih 1968-ih metih so prav vsi omenjeni izidi 

odstopali navzdol od pričakovanih teoretičnih vrednosti.   

 

Odgovor na to, ali so opisana odstopanja morda še vedno posledica slučajnosti, smo poiskali s 

testom hi kvadrat. Ugotovili smo, da lahko kar z 99,9 % zanesljivostjo zavrnemo ničelno 

hipotezo, da smo uporabljali poštene kocke. To pomeni, da so odstopanja od pričakovane 

enakomerne porazdelitve tako velika, da lahko z 0,01 % tveganja trdimo, da imamo v našem 

modelu sistemsko napako oz. da so uporabljene nepoštene kocke.  

 

Drugemu eksperimentu z »goljufivimi« kockami naj bo ime »5G«. V njem kocke ne bomo 

močno obtežili, ampak bomo obtežitev poskusili prikriti. Uporabili bomo 5 belih kock iz 

eksperimenta DD-24 in vsako šibko obtežili: na ploskvi s 3 pikami bomo v tisto piko, ki meji na 

šestico in na dvojko, vstavili svinčene kroglice (slika št. 30). Zdaj ne bo obtežena ploskev s 3 

pikami, ampak predel od oglišča (3,6,2) navzdol ob robu, v katerem se stikata ploskvi za 2 piki 

in za 6 pik.  

 

Predvidevamo, da bodo kocke zaradi obtežitve največkrat padle na eno od naslednjih ploskev: 

tisto z 2 pikama, s 3 pikami in s 6 pikami. Torej bi opazovalec moral najpogosteje videti pasti 5 

pik, 4 pike ali 1 piko.  Zanima nas, ali bodo rezultati eksperimenta skladni s pravkar zapisanim 

in ali bomo šibko obtežitev kock odkrili tudi s testom hi kvadrat 𝜒2.  

 
Slika 30: Šibko obtežena kocka 

 

Postavimo hipotezo: 

H0: Metali smo pošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve so le slučajna.  

H1: Metali smo nepošteno igralno kocko, odstopanja od enakomerne porazdelitve niso le 

slučajna.  
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Mete kock kar naprej ponavljamo in zapisujemo, koliko pik je padlo na vsaki kocki. Rezultate 

zberemo (tabela št. 32) za 𝑁𝑗 metov (𝑗=72, 102, 252, 546 in 1260) ter izračunamo: 

 povprečje pik, ki jih pokaže kocka, za 𝑁𝑗 izvedenih metov 

 verjetnost, s katero se zgodijo posamezni izidi pri 𝑁𝑗 izvedenih metov 

 razlike med izmerjenim in pričakovanim številom ponovitev posameznega izida pri 𝑁𝑗 

izvedenih metov 

 število hi kvadrat za 𝑁𝑗 izvedenih metov  

 

a) Opazovanje povprečja pik 
 

Tabela 32: 5G - opazovanje povprečnega števila pik 

Število metov 𝑁𝑗  72 102 180 252 546 1260 

Izmerjeno povprečje �̅� 3,3472 3,4020 3,6333 3,4246 3,6410 3,5531 

 

Če bi opazovali (tabela št. 32) samo povprečje �̅�, bi težko zapisali enoznačen odgovor. Ko 

povečujemo število metov, povprečje pik najprej narašča in pri 180-tih metih že preseže 

teoretično mejo 3,5 pik. Potem pa zaniha najprej navzdol pod teoretično mejo, nato navzgor, 

ko pri 546 metih doseže najvišjo vrednost, in nazadnje spet navzdol, ko se »ustali« pri 3,5531. 

Ne moremo trditi, da se zares ustali. Do sedaj z večanjem števila metov nismo zaznali niti 

tendence naraščanja niti tendence padanja proti pričakovani vrednosti. Zaradi izrazitega 

nihanja bi tudi težko rekli, da se je izmerjena povprečna vrednost �̅� = 3,5531 približala 

pričakovani vrednosti. Ne vemo, kaj bi se zgodilo, če bi izvedli še dodatnih 1000 metov.  

 

Morda bi lahko na osnovi vrednosti �̅� = 3,5531, ki je dokaj blizu pričakovane (3,5),  lahko celo 

pomislili, da smo eksperiment verjetno izvajali s poštenimi kockami. Toda izrazito nihanje 

povprečnih vrednosti poraja dvom, zato poglejmo še druge pokazatelje »goljufivih« kock. 

 

b) Opazovanje verjetnosti posameznih izidov 

 

Najprej opazujmo izmerjeno število metov za (2,3,6)-pik in za (1,4,5)-pik v spodnji tabeli št. 33. 

Meritve se dokaj dobro ujemajo z napovedjo, da bo metov za 2, 3 in 6 pik manj kot metov za 

1, 4 in 5 pik. Pri najmanjšem številu metov (N = 72) se te razlike le nakazujejo in so lahko 

povsem slučajne. Z večanjem števila metov pa so vedno bolj izrazite.  

 

Zasledimo pa lahko tudi ponavljajoči se vzorec. Razlike 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅   so pri metih za 1, 4 in 5 pik 

(modri stolpci) povsod pozitivne in večinoma postopoma naraščajo. Nasprotno pa so razlike 

𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  pri metih za 2, 3 in 6 pik (rdeči stolpci), z izjemo dveh meritev, povsod negativne in 

tudi to odstopanje ima trend naraščanja. Zato se začnemo spraševati, ali so odstopanja od 

pričakovanih frekvenc še posledica slučajnosti. 
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Tabela 33: 5G – Odvisnost števila hi kvadrat od števila ponovitev poskusa 

Število pik  𝒙𝒌  1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik število hi kvadrat 𝝌𝟐 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  14 8 16 13 15 6 �̅� = 3,3472 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  12 12 12 12 12 12 N = 72 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +2 -4 +4 +1 +3 -6  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 4 16 16 1 9 36  𝜒2 =

1

12
∙ 82 = 6,83 

Verjetnost   𝑝𝑘  0,1944 0,1111 0,2222 0,1806 0,2083 0,0833  

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  24 12 13 17 24 12 �̅� = 3,4020 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  17 17 17 17 17 17 N =102 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +7 -5 -4 0 +7 -5  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 49 25 16 0 49 25  𝜒2

= 
1

17
∙ 164 = 9,65 

Verjetnost   𝑝𝑘  0,2353 0,1176 0,1275 0,1667 0,2353 0,1176  

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  31 22 21 42 36 28 �̅� = 3,6333 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  30 30 30 30 30 30 N =180 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +1 -8 -9 +12 +6 -2  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 1 64 81 144 36 4  𝜒2 = 1

30
∙ 330 = 11,00 

Verjetnost   𝑝𝑘  0,1722 0,1222 0,1167 0,2333 0,2000 0,1556  

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  42 38 40 54 59 19 �̅� = 3,4246 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  42 42 42 42 42 42 N =252 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  0 -4 -2 +12 +17 -23  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 0 16 4 144 289 529   𝜒2 =

1

42
∙ 982 = 23,38 

Verjetnost   𝑝𝑘  0,1667 0,1508 0,1587 0,2143 0,2341 0,0754  

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  96 79 52 111 114 94 �̅� = 3,6410 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  91 91 91 91 91 91 N =546 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +5 -12 -39 +20 +23 +3  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 25 144 1521 400 259 9  𝜒2 = 1

91
∙ 2628 = 28,88 

Verjetnost   𝑝𝑘  0,1758 0,1447 0,0952 0,2033 0,2088 0,1722  

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  237 176 138 262 256 191 �̅� = 3,5531 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  210 210 210 210 210 210 N =1260 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +27 -34 -72 +52 +46 -19  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 729 1156 5184 2704 2116 361 𝜒2 =

1

210
∙ 12250 = 58,33 

Verjetnost   𝑝𝑘  0,1881 0,1397 0,1095 0,2079 0,2032 0,1516  

 
Poglejmo, kako se vzorec v pogostosti za posamezni izid odraža v relativni frekvenci oz. v 

empirični verjetnosti za posamezen izid. Za lažje opazovanje so podatki zbrani v tabeli št. 34. 

 
Tabela 34: 5G - eksperimentalne verjetnosti za posamezen izid 

Verjetnost izida 1 pika 4 pike 5 pik 
Skupaj 
1,4,5 

2 piki 3 pike 6 pik 
Skupaj 
2,3,6 

𝑝𝑘 pri N = 72 0,1944 0,1806 0,2083 0,5833 0,1111 0,2222 0,0833 0,4166 

𝑝𝑘 pri N = 102 0,2353 0,1667 0,2353 0,6373 0,1176 0,1275 0,1176 0,3627 

𝑝𝑘 pri N = 180 0,1722 0,2333 0,2000 0,6055 0,1222 0,1167 0,1556 0,3945 

𝑝𝑘 pri N = 252 0,1667 0,2143 0,2341 0,6151 0,1508 0,1587 0,0754 0,3849 

𝑝𝑘 pri N = 546 0,1758 0,2033 0,2088 0,5879 0,1447 0,0952 0,1722 0,4121 

𝑝𝑘 pri N = 1260 0,1881 0,2079 0,2032 0,5992 0,1397 0,1095 0,1516 0,4008 



 

61 

 

Enako kot za izmerjene frekvence velja tudi za verjetnosti za posamezne izide (tabela 35, graf 

20). Te so v primeru metov za 1, 4 in 5 pik približno 0,2 (𝑝1 ≈ 𝑝4 ≈ 𝑝5 ≈ 0,2) in so večje od 

pričakovane verjetnosti (�̅� =
1

6
≈ 0, 1667) in to ne glede na to, pri kolikšnem številu izvedenih 

metov 𝑁𝑗 smo jih izračunali. Še več, skupna verjetnost, da kocka pokaže 1, 4, ali 5 pik, se ves 

čas suče okoli 0,6, skupna verjetnost, da kocka pokaže 2, 3 ali 6 pik, pa okoli 0,4. Kaže se torej 

konstanten vzorec v odstopanjih, tako pri izmerjenem številu metov kot pri izmerjeni 

verjetnosti za posamezen izid, zaradi česar smo začeli sumiti, da kocke morda le niso poštene.   

 

 
Graf 19: 5G - začetna in končna porazdelitev 

 
  Graf 20: 5G - verjetnostna porazdelitev po Nj metih 

 

c) Opazovanje števila 𝝌𝟐   

Na osnovi izmerjenega povprečja pik (�̅� = 3,5531) ne moremo sklepati na velika odstopanja 

od pričakovane vrednosti. V nasprotno pa nas prepriča eksperimentalna porazdelitev 

verjetnosti (tabela 34, graf 20), zato zaenkrat lahko trdimo, da obstajajo velika odstopanja od 

pričakovane enakomerne porazdelitve. Prepričati pa se moramo, ali so ta odstopanja morda 

še vedno samo slučajna ali pa gre res za sistematsko napako. Izmerjene vrednosti števila hi 

kvadrat so zapisane v tabeli št. 34 in vidimo, da z večanjem števila izvedenih metov naraščajo. 

Za lažje opazovanje so zapisane še v tabeli št. 36, v kateri lahko preberemo tudi kritične 

vrednosti ℎ = 𝜒2(𝑓 = 5 ) za različne stopnje tveganja 𝑐 pri številu prostostnih stopenj 𝑓 = 5.  
 

Tabela 35: 5G - izmerjena vrednost števila hi kvadrat pri Nj metih kocke 

Število metov 𝑁𝑗  72 102 180 252 546 1260 

Izmerjena vrednost 𝜒2 6,83 9,65 11,00 23,38 28,88 58,33 

Kritična meja ℎ pri 𝑐 = 0˙05   11,07 11,07 11, 07 11,07 11,07 11,07 

Kritična meja ℎ pri 𝑐 = 0˙01   15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 15,05 

Kritična meja ℎ pri 𝑐 = 0˙001   20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 

 
Za porazdelitev 𝜒2(𝑓 = 5 ) s stopnjo tveganja 𝑐 = 0,05  je mejna vrednost ℎ = 11,07 in 

izmerjeni 𝜒2 = 58,33. Primerjamo in dobimo 

𝜒2 = 58,33 ≫  11,07 = 𝜒2(5 ). 
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Ugotovimo, da je eksperimentalna vrednost 𝜒2 veliko večja od mejne vrednosti 𝜒2(5) in leži 

nekje na desnem repu kritičnega območja 𝑐. Zato hipotezo H0  s 95 % zanesljivostjo lahko 

zavrnemo. S 5 % tveganjem lahko trdimo, da odstopanja od enakomerne verjetnostne 

porazdelitve niso več slučajna.  

 

Izberimo strožji kriterij, naj bo zanesljivost modela 99 %. Potem dobimo mejno vrednost pri 

𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,01) = 15,09. Izmerjeni 𝜒2 je še vedno večji od mejne vrednosti 

𝜒2 = 58,33  ≫  15,09 = 𝜒2(5 ) 

in leži v kritičnem območju 𝑐. Zato hipotezo H0 z 99 % zanesljivostjo lahko zavrnemo.  

 

Izberimo še strožji kriterij, naj bo zanesljivost modela 99,9 %. Mejno mejo dobimo pri 

𝜒2(𝑓 = 5 𝑖𝑛 𝑐 = 0,001) = 20,52. Izmerjeni 𝜒2 je še vedno večji od mejne vrednosti 

𝜒2 = 58,33  ≫  20,52 = 𝜒2(5 ) 

in leži v kritičnem območju 𝑐. Zato hipotezo H0  lahko zavrnemo tudi z 99,9 % zanesljivostjo.  

 

Razmislek (1): Povezava povprečje – verjetnost – število hi kvadrat  

Pri opazovanju verjetnosti za posamezen izid (tabela št. 35) najdemo konstanten vzorec v 

odstopanjih, tako pri izmerjenem številu metov kot pri izmerjeni verjetnosti za posamezen 

izid, kar prvič vzbudi sum, da kocke morda niso poštene.  Verjetnost, da pade 1, 4 ali 5 pik, je 

namreč ves čas večja od pričakovane . Verjetnost, da pade 2, 3 ali 6 pik, pa je ves čas manjša 

od pričakovane. Izmerjeno število 𝜒2 = 58,33 je veliko večje od mejne vrednosti ℎ, zato smo 

lahko hipotezo o pošteni kocki z 99,9 % zanesljivostjo zavrnili. In s tem smo (pri stopnji tveganja 

0,01 %) tudi potrdili sum o nepošteni kocki.  

 

Zakaj tudi povprečje pik ne pokaže teh odstopanj, ampak niha, tako kot kaže tabela št. 32? 

Razlog je v tem, da večja verjetnost za 1 piko vleče povprečje navzdol. Večji verjetnosti, da 

pade 4 in 5 pik, pa vlečeta povprečje navzgor. Oba efekta pa se približno izravnata. Če 

izračunamo povprečje pik pri metih za 1, 4 in 5 pik, to znaša 3,461 in je blizu pričakovane 

vrednosti. 

 

Če bi kocke obtežili tako, da bi bile verjetnosti za 1, 2 in 3 pike manjše od pričakovane, in 

verjetnosti za 4, 5 in 6 pik večje od pričakovane, potem bi povprečje (najbrž) lezlo navzgor. 

Obtežitev kock bi bila v tem primeru lahko taka, kot jo kaže slika št. 31 - desno. 

 

 
Slika 31: Na desni - nova varianta za obtežitev kocke  
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V tem primeru bi šlo za transformacijo, ko 1 preimenujemo v 6 in obratno (v tabeli št. 33 bi v 

tem primeru le zamenjali stolpca za 1 piko in 6 pik). Takšna transformacija vpliva na povprečje, 

ne pa na število hi kvadrat, saj vsota kvadratov razlik v števcu enačbe 

𝜒2 = ∑
(𝑁𝑘 − 𝑁𝑘

̅̅̅̅ )2

𝑁𝑘
̅̅̅̅

6

𝑘=1

 

kljub transformaciji ostane nespremenjena.  

 

Razmislek (2): Kdaj lahko rečemo, da kocka ni poštena?? 

Ali 99,9 % zanesljivost za zavrnitev hipoteze H0 zadostuje, da lahko z gotovostjo trdimo, da 

uporabljene kocke niso poštene? Na vprašanje ne moremo odgovoriti pritrdilno, saj še vedno 

ostaja 0,1 % tveganja, da se motimo. Lahko bi kritično mejo ℎ pomaknili še bolj v desno in s 

tem zmanjšali ploščino kritičnega območja na 𝑐 = 0,0001 ali 𝑐 = 0,000 … 01. S tem se 

zanesljivost za zavrnitev hipoteze poveča na 99,9999…999 %, ne doseže pa 100 %, zato se 

bomo besedi »z gotovostjo trdimo« raje izognili.  

 

Razmislek (3): Pomen velikega števila ponovitve poskusa  

Iz tabele št. 33 je tudi razvidno, kako pomembno je napraviti veliko število ponovitev poskusa. 

Pri manjšem številu metov (N=72, 102 in 180)  hipoteze H0 s testom hi kvadrat ne bi mogli 

zavrniti pri nobeni od izbranih stopenj zanesljivosti (zeleno območje v tabeli št. 36). Pri večjem 

številu metov (N=252, 546, 1260)  pa bi hipotezo H0  s testom hi kvadrat  zavrnili pri vseh 

izbranih stopnjah zanesljivosti (rjavo območje v tabeli št. 35).    

 

Kontrolni eksperiment »5G*« 

 

Za zavrnitev hipoteze o uporabi pravičnih kock smo potrebovali vsaj 252 metov. Zavedati se 

moramo, da to velja za ta, pravkar opisani eksperiment. Ali bi to veljalo za naše šibko obtežene 

kocke tudi v splošnem? V ta namen izvedemo kontrolni eksperiment 5G* in ga nekajkrat 

ponovimo. Rezultati metov so zapisani v spodnji tabeli št. 36. Dobimo nove, povsem drugačne 

porazdelitve in: 

 

 bi po 102 metih hipotezo H0 s 95 % in tudi z 99 % zanesljivostjo zavrnili, z 99,9 % 

zanesljivostjo pa je ne bi mogli zavrniti; 

 bi po 180 metih hipotezo H0 s 95 % zanesljivostjo zavrnili, z 99 % ali z 99,9 % zanesljivostjo 

pa je ne bi mogli zavrniti; 

 bi po 252 metih hipotezo H0 s 95 % in z 99 % zanesljivostjo zavrnili, z 99,9 % zanesljivostjo 

pa je ne bi mogli zavrniti.  

 

Šele ponovitev eksperimenta 5G* pri 546 metih nam da rezultate, ki se ujemajo z rezultati 

eksperimenta 5G, torej da bi hipotezo H0 zavrnili pri vseh izbranih stopnjah zanesljivosti. Ne 

moremo pa biti prepričani, da bi tako porazdelitev dobili tudi pri vseh naslednjih ponovitvah 

kontrolnega eksperimenta 5G. 
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Tabela 36: 5G* - Kontrolni eksperiment 

Število pik  𝒙𝒌  1 pika 2 piki 3 pike 4 pike 5 pik 6 pik število hi kvadrat 𝝌𝟐 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  14 16 12 21 31 8 �̅� = 3,6176 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  17 17 17 17 17 17 N = 102 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  -3 -1 -5 +4 +14 -9  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 9 1 25 16 196 81 𝜒2 =

1

17
∙ 328 = 19,29 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  15 13 11 25 29 9 �̅� = 3,6569 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  17 17 17 17 17 17 N =102 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  -2 -4 -6 +8 +12 -8  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 4 16 36 64 144 64 𝜒2

= 
1

17
∙ 328 = 19,29 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  18 19 13 18 25 9 �̅� = 3,3922 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  17 17 17 17 17 17 N =102 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +1 +2 -4 +1 +8 -8  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 1 4 16 1 64 64 𝜒2 =

1

17
∙ 150 = 8,82 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  39 20 24 32 41 24 �̅� = 3,4889 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  30 30 30 30 30 30 N =180 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +9 -10 -6 +2 +11 -6  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 81 100 36 4 121 36 𝜒2 =

1

30
∙ 378 = 12,60 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  52 36 24 47 59 34 �̅� = 3,5040 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  42 42 42 42 42 42 N =252 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +10 -6 -18 +5 +17 -8  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 100 36 324 25 289 64 𝜒2 =

1

42
∙ 838 = 19,95 

Izmerjeno št. metov 𝑁𝑘  103 80 68 110 127 58 �̅� = 3,4615 

Pričakovano št. metov 𝑁𝑘  91 91 91 91 91 91 N =546 

Razlika 𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅  +12 -11 -23 +19 +36 -33  

Kvadrat razlike (𝑁𝑘 − 𝑁𝑘
̅̅̅̅ )2 144 121 529 361 1296 1089 𝜒2 =

1

91
∙ 3540 = 38,90 

 
 
Sklep 

Z eksperimentoma 11+1 in 5G smo želeli preveriti, ali bomo s statistično obdelavo podatkov 

odkrili, da so bile nekatere kocke obtežene. Opazovali smo povprečje pik in verjetnostno 

porazdelitev posameznih izidov ter odstopanja od pričakovanih vrednosti primerjali s testom 

hi kvadrat.  

 

Oba eksperimenta smo načrtovali tako, da bi bila »goljufija« čim bolj prikrita. V prvem 

eksperimentu smo med 11 poštenih kock dodali 1 močno obteženo kocko, ki vedno pokaže 1 

piko. Zato so bila odstopanja vidna kot postopna rast števila metov za 1 piko (𝑁1 = �̅� + 128) 

in postopno večanje verjetnosti za met 1 pike (𝑝1 ≈ 0,232). Nasprotno pa opazimo trend 

zmanjševanja števila metov 𝑁𝑘 pri vseh ostalih izidih. Verjetnost za vse izide, razen da »pade 

1 pika«, pa postopoma pade pod pričakovano 1

6
.  

 

Z večanjem števila metov se je izmerjeni 𝜒2 postopoma prav tako povečeval in pri N = 1260 

dosegel vrednost 𝜒2 = 65,01, zaradi česar smo hipotezo o pošteni kocki pri vseh stopnjah 



 

65 

 

zanesljivosti zavrnili. Nasprotno pa na nivoju oddelkov ne moremo sprejeli enotne odločitve, 

saj se je izmerjeni 𝜒2 močno razlikoval, od  𝜒2 = 6,59 v 8. a do 𝜒2 = 31,55 v 6. a. Zato je pri 

slučajnih pojavih potrebno biti previden in izvesti čim večje število meritev. 

 

V drugem eksperimentu pa smo metali 5 enakih in v predelu oglišča (2,3,6) in roba (2,6) šibko 

obteženih kock. Zato smo opazili povečano število metov oz. povečano verjetnost metov za 1, 

4 in 5 pik. Ta je znašala približno 0,2 za posamezen izid, verjetnost za vsoto teh treh izidov pa 

približno 0,6.  Kljub temu da je bila verjetnost za te izide od najmanjšega (N = 72) do največjega 

števila metov (N = 1260) približno konstantna, pa na podlagi testa hi kvadrat pri manjšem 

številu metov (N = 72, 102,180) z nobeno od izbranih stopenj zanesljivosti nismo mogli ovreči 

hipoteze o pošteni kocki. Pri večjem številu metov (N = 252, 546, 1269) pa smo lahko hipotezo 

o pošteni kocki z vsako od izbranih stopenj zanesljivosti zavrnili. Pomembno je, da se 

zavedamo, da odločanje o sprejetju (zavrnitvi) hipoteze H0 velja samo za opravljen poskus. 
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4 ZAKLJUČEK 

Informacijska, statistična in podatkovna pismenost so del matematične pismenosti [29]. Z 

njimi razvijamo kompetence, ki jih posameznik potrebuje ne le za razumevanje naravoslovja 

in tehnike, ampak tudi za razumevanje sodobne družbe, v kateri živi. S podatki se namreč 

srečujemo na vseh področjih, v znanosti in vsakdanjem življenju. So zelo pomembni, zato je 

potrebno razumeti njihov izvor, način pridobivanja, jih kritično ovrednotiti in predstaviti . Zato 

ne preseneča, da cilje, ki se navezujejo na znanja in veščine v obdelavi podatkov, zasledimo 

med splošnimi cilji pouka matematike in fizike v osnovni šoli. Eden od njih se navezuje na 

slučajne dogodke in se glasi: »Učenci na primerih spoznajo statistično verjetnost.« [32] 

 

Na podlagi svojih izkušenj z učenci menim, da je vsak od opisanih eksperimentov primeren (z 

ustreznimi prilagoditvami) tudi za osnovnošolce. Enega od njih (ND-24) sem tudi praktično 

izvedla z učenci, in sicer v štirih naravoslovnih dnevih v razponu enega tedna, najprej v 6. 

razredu, nato v 7. razredu,  8. razredu in nazadnje v 9. razredu. Rezultate smo sproti vnašali 

na plakat (slika 32), ki je visel na dobro vidnem mestu v učilnici. Tako smo lahko z učenci 

spremljali potek celotnega eksperimenta in pri učnih urah razpravljali o rezultatih. 

 

 
Slika 32: Plakat s frekvenčnimi porazdelitvami 

 

Učenci so bili ves čas aktivni, rezultate metanja kocke pa sem lahko izkoristila: 

 kot izvor podatkov za razvijanje informacijske, podatkovne in IKT pismenosti, 

 kot vsebino, ob kateri se učenci navajajo na eksperimentalno delo, 

 kot priložnost za obravnavo slučajnega pojava na izkustvenem nivoju. 
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Izvedbo sem prilagodila vsakemu od razredov in jo postopoma nadgrajevala. V 6. razredu je 

bil poudarek na natančni izvedbi eksperimenta, štetju pogostosti posameznih izidov, 

zapisovanju v tabelo, risanju stolpčnih diagramov ter primerjavi dobljenih porazdelitev in 

interpretaciji porazdelitev. Učenci so napisali kratko (v zvezek) poročilo o izvedenem poskusu, 

v računalniški učilnici pa so ga, nekateri samostojno in drugi z učiteljevo pomočjo,  zapisali tudi 

v Wordu. 

 

V 7. razredu so poleg tega izračunali še, koliko pik je v povprečju pokazala kocka pri vsakem 

učencu, in izdelali histogram s porazdelitvijo povprečij (slika 33). V računalniški učilnici so 

tabele in diagrame oblikovali s pomočjo Excela. V 8. razredu sem nekaj več pozornosti 

namenila uporabi Excela (tabele, diagrami, razvrščanje, funkcije MIN, MAX, SUM, AVERAGE). 

V 9. razredu pa je bil eksperiment predvsem izhodišče za spoznavanje statistične verjetnosti.  

 

 
Slika 33: Porazdelitev povprečij  in zbiranje podatkov (desno) 
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